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1 Situering
1.1 Aanleiding
In de loop van 2014 werkten een aantal kinderrechtenorganisaties rond het thema
‘kinderrechteneducatie in het onderwijs’ in het kader van de 25 ste verjaardag van het Verdrag inzake
de Rechten van het Kind (VRK). De Kinderrechtencoalitie nam toen een trekkende rol op. Het
resultaat van dit werk is opgenomen in het tiende Kinderrechtenforum (Kinderrechtencoalitie
Vlaanderen vzw, 2014). Vanuit deze impuls werd het thema in de loop van 2015 verder door KeKi
verkend.
Een terugkerend thema in teksten over kinderrechten (ook in die van KeKi) is de zoektocht naar hun
betekenis in de specifieke context waarin ze gerealiseerd moeten worden (bvb. het belang van het
kind, participatie). Hierbij wordt steeds aandacht besteed aan de dialoog met en tussen kinderen en
andere betrokkenen. Wat kinderrechten kunnen zijn, wordt samen geleerd. In een hele brede zin
kunnen we stellen dat dit kinderrechteneducatie is. Doorheen de tekst zal duidelijk worden dat die
dialoog, dat samen leren wat kinderrechten (kunnen) zijn tot de essentie behoort van wat
kinderrechteneducatie is, veel meer dan het formeel aanleren van welke rechten kinderen hebben.
In deze tekst gaan we specifiek in op kinderrechteneducatie in het onderwijs. We denken dat het
mogelijk is om dit onderwerp in een latere fase te verbinden met thema’s die op het niveau van het
onderwijsbeleid actueel zijn, zoals de discussie over de eindtermen en over het Referentiekader
OnderwijsKwaliteit (ROK). Ook hedendaagse uitdagingen in het onderwijsveld zoals de
pestproblematiek, armoede, superdiversiteit, gelijke onderwijskansen, radicalisering,
geloofsbeleving… kunnen vanuit een kinderrechtenperspectief worden benaderd en dus verbonden
met kinderrechteneducatie.

1.2 Afbakening van het thema
We kozen voor een ruime mapping van het thema vanuit verschillende invalshoeken, eerder dan
voor een verdiepende analyse. Het doel van het document is immers vooral verkennend.
Desalniettemin was het nodig het thema af te bakenen. In dit document focussen we daarom in de
eerste plaats op het onderwijs. Deze focus zal wat artificieel blijken op sommige momenten, dus
wordt af en toe een kleine zijsprong genomen naar andere domeinen of wordt het thema toch in een
ruimere context gezien.
Wanneer we het hebben over kinderrechteneducatie hebben we het logischerwijze ook over
kinderrechten. In dit document worden kinderrechten benaderd als een uitbreiding van de algemene
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mensenrechten, als een interpretatie van mensenrechten van een specifieke groep mensen, met
name kinderen en jongeren. Het Kinderrechtenverdrag 1 zien we als een interpretatie door de
internationale gemeenschap van de mensenrechten van kinderen (KeKi, 2012).
Wanneer we spreken over kinderrechteneducatie hebben we het dus vanzelfsprekend ook over
mensenrechteneducatie en omgekeerd. Het onderscheid tussen beide is vaak irrelevant en wordt
enkel gemaakt wanneer specifiek ingegaan wordt op de precieze inhoud van de educatie.
Kinderrechteneducatie is dan ‘kleiner’ dan mensenrechteneducatie en gaat in die betekenis specifiek
in op de rechten van kinderen als de inhoud van wat wordt geleerd. De termen worden echter ook
vaak door elkaar gebruikt.

1.3 Doel van het document
Zoals hierboven reeds vermeld is dit document verkennend van opzet. We verkennen het terrein van
de kinderrechteneducatie, proberen het speelveld en de spelers in kaart te brengen, elk met hun rol
en bijhorend perspectief. Hiermee hopen we een breder en beter begrip van het thema te bereiken.
Welke factoren zijn belangrijk? Hoe zijn de relaties? Wat zijn invalshoeken, logica’s en motieven? We
gaan op zoek naar een gemeenschappelijke taal en een begrippenkader, om de thematiek in een
later stadium verder te verdiepen.
In het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2015 – 2019 (JKP) vinden we een aantal doelstellingen die
met kinderrechteneducatie te maken hebben. We hopen dat dit document als basis kan dienen om
de vragen die in dit verband worden gesteld verder te concretiseren. Het uiteindelijk doel van het
document is het geven van een aanzet voor verdere verdieping van het onderwerp. In het
concluderende hoofdstuk doen we daarom enkele suggesties voor mogelijke verdere verdieping.
Deze suggesties zijn in de eerste plaats gericht aan beleidsactoren, maar ook voor praktijk en
onderzoek komen verdere verdiepingsvragen aan bod.

1.4 Methodologie
Dit document kwam tot stand door een deskstudie. Er werd gezocht naar en gebruik gemaakt van
bestaande geschreven bronnen. De ingangen die werden bekeken, zijn die van beleidsinstrumenten,
onderzoek en praktijk.
Voor de ingangen beleid en onderzoek werd gebruik gemaakt van de KeKi-databank. De bronnen uit
de databank werden verder aangevuld, wanneer meer gerichte vragen aan de orde waren.
De KeKi-databank bestaat uit 3 deeldatabanken voor respectievelijk onderzoek, publicaties en
instrumenten. Er werd gebruik gemaakt van de zoektermen ‘kinderrechteneducatie’ en
‘mensenrechteneducatie’. Informatie uit de 3 deeldatabanken werd samen opgezocht.
Wanneer de zoekterm ‘kinderrechteneducatie’ op 25 maart ’16 wordt ingegeven in de KeKidatabank, geeft de zoekmachine 8 fiches: 1 onderzoek, 1 instrument en 6 publicaties (3 artikels en 3
boeken). Kiezen we de zoekterm ‘mensenrechteneducatie’, dan krijgen we 30 fiches, waarvan 2
onderzoeken, 5 instrumenten en 22 publicaties (7 boeken en 15 artikels). Eén fiche bevat een lege
kruisverwijzing: een link naar de JOP-databank die zelf voorlopig geen fiches bevat m.b.t.
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Hiermee verwijzen we naar het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind zoals aangenomen op 20 november 1989.
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mensenrechteneducatie. Een aantal resultaten overlappen, waardoor we uit de zoekopdracht 31
unieke fiches overhouden. Een overzicht hiervan is te vinden in de bijlage bij dit advies.
In de deskstudie bij dit advies zijn 18 bronnen van de 31 fiches opgenomen. Bronnen kunnen om 2
redenen niet opgenomen zijn in deze studie. Ten eerste zijn een aantal van de bronnen niet
kosteloos beschikbaar binnen het KeKi-netwerk. In een eventuele latere fase kunnen deze wel
worden aangekocht. Daarnaast zijn ook boeken niet opgenomen in de studie omwille van de grote
tijdsinvestering die gepaard gaat met het lezen van een volledig boek. Twee boeken zijn echter toch
opgenomen omdat de inhoud omtrent kinderrechteneducatie zich beperkt tot enkele hoofdstukken.
Deze bijdragen kunnen dus eerder als artikels worden beschouwd. De 5 gevonden instrumenten
worden besproken in hoofdstuk 2.1. De andere bronnen (onderzoek en publicaties) worden verwerkt
in hoofdstuk 2.2.
De informatie uit de databank is verder aangevuld door middel van andere bronnen. Voor de ingang
onderwijspraktijk werden meer diverse bronnen geconsulteerd. We maakten o.a. gebruik van de
websites van de Vlaamse Overheid en van verschillende rapporten. In de betreffende hoofdstukken
is meer in detail besproken op welke manier te werk gegaan werd voor de selectie van informatie.
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2 Analyse databank: instrumenten, onderzoek en publicaties
In dit hoofdstuk nemen we de lezer graag mee doorheen de belangrijkste bevindingen op basis van
de zoekresultaten in de KeKi-databank, aangevuld met enkele andere bronnen. In een eerste deel
willen we ingaan op de inhoud van enkele internationale instrumenten. In een tweede deel gaan we
in op onderzoek en publicaties.

2.1 De plaats van kinderrechteneducatie in internationale instrumenten
Kinderrechteneducatie en/of mensenrechteneducatie worden in een aantal internationale
instrumenten besproken. We vermelden hier alvast het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind
(1989) en de meest recente Concluding Observations van het VN-Comité aan België in dat verband.
Daarnaast gaan we in op de instrumenten die we in dit verband in de KeKi-databank terugvinden.
In de KeKi-databank vinden we de volgende instrumenten terug via de zoektermen
kinderrechteneducatie en mensenrechteneducatie:








Committee on the Rights of the Child (2001.) General Comment No. 1 (2001). Article 29 (1):
The aims of education. UN Doc. CRC/GC/2001/1
Council of Europe - Parliamentary Assembly (PACE) (2008). Recommendation 1849 (2008) for
the promotion of a culture of democracy and human rights through teacher education. REC
1849 (2008)
Council of Europe - Committee of Ministers (2010). Recommendation CM/Rec(2010)7 on the
Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights
Education. CM/Rec(2010)7
Council of Europe - Committee of Ministers (2002). Recommendation Rec(2002)12 on
education for democratic citizenship. Rec(2002)12
United Nations (2011). United Nations Declaration on Human Rights Education and Training.
General Assembly resolution 66/137, 19 dec. 2011. U.N. Doc A/RES/66/137.

2.1.1 VN-instrumenten
Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK)
In het VRK zijn ten eerste art. 28 en 29 relevant.



Artikel 28 erkent het recht op onderwijs en het recht dit op een geleidelijke manier en op
basis van gelijke kansen te verwezenlijken.
Artikel 29 specificeert de doelen van het onderwijs. Onderwijs moet gericht zijn op:
o De zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke
en lichamelijke vermogens van het kind.
o Het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, en voor de in het Handvest van de Verenigde Naties vastgelegde
beginselen.
o Het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn of haar eigen
culturele identiteit, taal en waarden, voor de nationale waarden van het land waar
het kind woont, het land waar het is geboren, en voor andere beschavingen dan de
zijne of de hare.
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o

o

De voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving, in
de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten, en
vriendschap tussen alle volken, etnische, nationale en godsdienstige groepen en
personen behorend tot de oorspronkelijke bevolking
Het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving.

Daarnaast is ook art. 42 van belang. Dit artikel gaat over het engagement van de Staat om de
beginselen en de bepalingen van het Verdrag bekend te maken, zowel aan volwassenen als aan
kinderen.

General Comment 1: The aims of education
De eerste ‘Algemene Commentaar’ van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind uit 2001 staat
stil bij de betekenis en functies van artikel 29(1) VRK inzake de doelstellingen van onderwijs. In dit
document wordt bijzondere aandacht besteed aan mensenrechteneducatie in de paragrafen 15 en
16. Hierin wordt mensenrechteneducatie omschreven als enerzijds het informeren van kinderen over
de inhoud van mensenrechtenverdragen, maar anderzijds ook als leren over mensenrechten door te
zien hoe de waarden en principes in de praktijk worden toegepast op school, thuis of in de
gemeenschap. Het wordt beschouwd als een comprehensief, levenslang proces dat start met de
weerspiegeling van mensenrechtenwaarden in het dagelijks leven van kinderen. Verder in het
document wordt benadrukt dat waarden enkel effectief kunnen worden geïntegreerd in een
curriculum wanneer ze worden uitgedragen door de mensen die ze aanbrengen. Het Comité
waarschuwt dat mensenrechteneducatie niet mag worden vereenvoudigd tot het formele, maar dat
ook de schoolomgeving een weerspiegeling moet zijn van mensenrechtenwaarden.

Concluding Observations van het Comité voor de Rechten van het Kind t.a.v. België
De aanbevelingen met betrekking tot mensenrechten- en kinderrechteneducatie en onderwijs in de
Concluding Observations (2010) van het VN Comité voor de Rechten van het Kind aan België
[cursivering door KeKi]:




24. In lijn met zijn vroegere aanbevelingen (CRC/C/15/Add.178 para. 17 en 26) adviseert het
Comité de Lidstaat meer inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat alle bepalingen
van het Verdrag bekend raken bij een breed publiek en begrepen worden bij zowel
volwassenen als kinderen. Hiervoor dient rekening te worden gehouden met de suggesties
van kinderen en jongeren die in België wonen, die opgenomen zijn in hun eerste rapport aan
het Comité in februari 2010.
26. Het Comité spoort de Lidstaat aan systematisch onderwijs- en trainingprogramma's te
verstrekken betreffende de principes en bepalingen van het Kinderrechtenverdrag, voor
kinderen, ouders en beroepsgroepen die werken voor en met kinderen, met inbegrip van
rechters, advocaten, ordehandhavers, leraars, medisch personeel en maatschappelijk
werkers. Het Comité roept de Lidstaat op mensenrechteneducatie, inclusief kinderrechten, op
te nemen in de lessenpakketten van alle basisscholen en secundaire scholen

Andere relevante aanbevelingen die samenhangen met dit onderwerp:


31. Het Comité neemt akte van de initiatieven die op gemeenschapsniveau werden genomen
om discriminatie tegen te gaan, met name wat betreft de toegang tot onderwijs. Het Comité
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herhaalt evenwel zijn bezorgdheid over de verschillende vormen van discriminatie waarmee
kinderen die in armoede leven in de Lidstaat geconfronteerd worden, met name wat betreft
de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbestedingen. Het Comité is eveneens
bezorgd over de aanhoudende discriminatie van kinderen met een handicap en kinderen van
buitenlandse komaf.
36. Het Comité vestigt de aandacht van de Lidstaat op zijn algemene bemerking nr. 12 (2009)
inzake het recht van het kind gehoord te worden en beveelt de Lidstaat aan het recht van het
kind om gehoord te worden in overeenstemming met artikel 12 van de IVRK te verzekeren en
de deelname van alle kinderen op alle overheidsniveaus en binnen de familie en de
gemeenschap te bevorderen met bijzondere aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties.
Het Comité roept de Lidstaat tevens op de ondersteuning van de participatie van kinderen bij
het rapporteringsproces verder te zetten.
67. Het Comité dringt er bij de Lidstaat op aan: a) De noodzakelijke maatregelen te nemen
om schoolgelden af te schaffen in overeenstemming met zijn Grondwet; b) Te waarborgen
dat alle kinderen toegang hebben tot onderwijs, ongeacht hun socio-economische status, en
dat kinderen uit arme gezinnen niet langer worden doorverwezen naar speciale
onderwijsprogramma’s; c) Meer inspanningen te leveren om de ongelijkheid inzake
prestaties te verkleinen, door bijzondere aandacht te besteden aan het promoten van het
onderwijs bij kinderen van vreemde komaf; en d) Geen repressieve maatregelen te nemen
die een negatieve impact hebben op de gezinnen die economisch en sociaal het meest
benadeeld zijn en allicht niet zullen bijdragen tot een grotere betrokkenheid bij het
onderwijssysteem, maar in plaats daarvan coherente strategieën uit te werken met de hulp
van leerkrachten, ouders en kinderen om de kernoorzaken voor schoolverzuim en - moeheid
aan te pakken.
69. Het Comité raadt de Lidstaat met aandrang aan allesomvattende preventie- en
bewustmakingscampagnes te ontwikkelen in de strijd tegen pesten en eender welke andere
vorm van geweld op school.

VN-Verklaring mensenrechteneducatie
Op 19 december 2011 nam de Algemene Vergadering van de VN de Verklaring betreffende
Mensenrechteneducatie en Training aan 2. Deze Verklaring is niet bindend, maar heeft een sterke
internationale gezagswaarde als een van de uitkomsten van het ‘Wereldprogramma voor
Mensenrechteneducatie’ van de VN, dat liep van 2005 tot 2014.
De VN-Verklaring definieert mensenrechteneducatie en –training als volgt (art. 2):




2

“Education about human rights, which includes providing knowledge and understanding of
human rights norms and principles, the values that underpin them and the mechanisms for
their protection;
Education through human rights, which includes learning and teaching in a way that respects
the rights of both educators and learners;

Te vinden op o.a. http://www.hre2020.org/UN-Declaration-on-Human-Rights-Education-and-Training
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Education for human rights, which includes empowering persons to enjoy and exercise their
rights and to respect and uphold the rights of others.“

In art. 7 van deze verklaring worden staten als eerste verantwoordelijken aangeduid om
mensenrechteneducatie en training te verzekeren en te promoten, om hiervoor veilige en
ondersteunende omgevingen te creëren, samenwerking te ontwikkelen en adequate training te
voorzien voor o.a. rechters, vertegenwoordigers van de staat, militairen en leerkrachten. De
Verklaring roept de staten ook op om strategieën en beleid te ontwikkelen of de ontwikkeling ervan
te promoten (art. 8). Hieronder worden actieplannen en programma’s begrepen, en integratie in
onderwijscurricula. Bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de strategieën, actieplannen,
het beleid en de programma’s zouden relevante stakeholders uit de private sector, de ‘civil society’
en de nationale mensenrechteninstituten betrokken moeten zijn.

2.1.2 Raad van Europa
Via de zoekterm ‘mensenrechteneducatie’ geeft de KeKi-databank ook 3 documenten van de Raad
van Europa. Het betreft twee Aanbevelingen van het Comité van Ministers, en 1 Aanbeveling van de
Parlementaire Vergadering met het antwoord hierop van het Comité van Ministers. We bespreken
deze documenten chronologisch.

Council of Europe - Committee of Ministers - Recommendation (2002)12 on education for democratic
citizenship
In Recommendation Rec(2002)12 on education for democratic citizenship bevestigt het Comité van
Ministers dat onderwijs voor democratisch burgerschap van fundamenteel belang is voor de
realisatie van de primaire taak van de Raad van Europa om een vrije, tolerante en rechtvaardige
samenleving te bevorderen. Onderwijs draagt volgens het Comité van Ministers ook bij tot de
verdediging van de waarden en beginselen die de fundamenten van de democratie vormen: vrijheid,
pluralisme, mensenrechten en de rechtsstaat. Concreet beveelt het Comité de lidstaten aan om - met
respect voor hun grondwettelijke structuren, nationale of lokale situaties en onderwijssystemen onderwijs voor democratisch burgerschap tot een prioritaire doelstelling van het onderwijsbeleid en
van hervormingen te maken.
Onderwijs voor democratisch burgerschap wordt heel breed gedefinieerd als elke activiteit van
formeel, non-formeel en informeel leren die een individu in staat stelt om als een actieve en
verantwoordelijke burger te handelen met respect voor anderen. Deze educatie draagt bij aan
sociale cohesie, wederzijds begrip, interculturele en interreligieuze dialoog, solidariteit, gelijkheid
tussen man en vrouw. Het bevordert ook de realisatie van harmonieuze en vredevolle relaties en de
ontwikkeling van een democratische samenleving en cultuur.
In de aanbeveling wordt de relatie met andere ‘educaties’ benoemd, waaronder
mensenrechteneducatie, dat aan educatie voor democratisch burgerschap bijdraagt. Hierin wordt
educatie voor democratisch burgerschap echter gezien als groter, of ruimer dan
mensenrechteneducatie. Het wordt verder ook verbonden met politieke educatie, met geschiedenis,
filosofie, religie, talen, sociale wetenschappen en alle disciplines die ethische, politieke, sociale,
culturele en filosofische aspecten inhouden. Leerdoelen hebben betrekking op het verwerven van
kennis, vaardigheden en attitudes, vooral deze die fundamentele waarden als mensenrechten
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weerspiegelen. Andere thema’s die hiermee verbonden worden zijn de multiculturele samenleving,
respect voor verschillen, zorg voor het milieu.
Ook in deze tekst vinden we de bezorgdheid terug dat de kennis, waarden en attitudes die worden
nagestreefd in educatie voor democratisch burgerschap moeten worden weerspiegeld in het
pedagogisch klimaat, de democratische omgeving waarbinnen het leren gebeurt. Welke methodes
hiervoor worden gebruikt wordt vrij concreet aangegeven, met o.a. aandacht voor ‘learner-centered’
methodes, actieve participatie, democratisch management van de leeromgeving. Er wordt expliciet
gestreefd naar congruentie tussen theorie en praktijk.
Tot slot wordt ook aandacht besteed aan de lerarenopleiding en de rol van de media.

Council of Europe - Parliamentary Assembly (PACE) - Recommendation 1849 (2008) for the promotion
of a culture of democracy and human rights through teacher education
De rol van de lerarenopleiding wordt verder uitgewerkt in de Recommendation 1849 (2008) for the
promotion of a culture of democracy and human rights through teacher education. In deze
aanbeveling van de Parlementaire Vergadering wordt o.a. aangehaald dat de competenties die nodig
zijn om een cultuur van democratie en mensenrechten op school te bevorderen, moeten worden
opgenomen in het curriculum van de lerarenopleiding voor leerkrachten van alle vakken. Er wordt
aan het Comité van Ministers gevraagd om de rol van leerkrachten als belangrijke actoren in het
promoten van de cultuur van mensenrechten en democratie te erkennen. In het antwoord van het
Comité van Ministers (Doc. 12121, 22 januari 2010) op deze aanbeveling wordt o.a. vermeld dat een
Europees Charter over educatie voor democratisch burgerschap en mensenrechten wordt voorbereid
en dat een Europees Resource Centre omtrent deze thema’s wordt opgericht.

Council of Europe - Committee of Ministers - Recommendation CM/Rec(2010)7 on the Council of
Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education.
De Recommendation CM/Rec(2010)7 ten slotte, houdt de aanname in van het in het hierboven
vermelde antwoord van het Comité van Ministers aangekondigde Europese Charter ‘on Education for
Democratic Citizenship and Human Rights Education’. Hierin wordt uitdrukkelijk verwezen naar
meerdere mensenrechteninstrumenten en het VN-kinderrechtenverdrag. Onderwijs voor
democratisch burgerschap en mensenrechteneducatie worden hierin als volgt gedefinieerd:
a. “Education for democratic citizenship” means education, training, awareness-raising,
information, practices and activities which aim, by equipping learners with knowledge, skills
and understanding and developing their attitudes and behaviour, to empower them to
exercise and defend their democratic rights and responsibilities in society, to value diversity
and to play an active part in democratic life, with a view to the promotion and protection of
democracy and the rule of law.
b. “Human rights education” means education, training, awareness raising, information,
practices and activities which aim, by equipping learners with knowledge, skills and
understanding and developing their attitudes and behaviour, to empower learners to
contribute to the building and defence of a universal culture of human rights in society, with a
view to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms.
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Beide educaties zijn volgens het Charter nauw met elkaar verbonden en verschillen voornamelijk in
focus en reikwijdte, eerder dan in doelstellingen en praktijken. Verdere definiëringen, principes en
afbakeningen in de tekst bouwen verder op begrippen die hierboven reeds werden vermeld. Ook
hier zien we opnieuw de aandacht voor congruentie tussen theorie en praktijk.
In deze tekst is ook aandacht voor meerdere beleidsmaatregelen o.a. op vlak van curricula van
verschillende onderwijsniveaus, de integratie van onderwijs voor democratisch burgerschap en
mensenrechteneducatie in hoger onderwijs, democratisch beleid van onderwijsinstellingen, training
van leraren en andere educatieve beroepen.

2.1.3 Conclusie internationale instrumenten
In de teksten die hierboven werden vermeld, zien we een heel brede beschrijving van kinderrechtenen mensenrechteneducatie en hun doelen in beeld komen. Tegelijk is deze definiëring ook heel
weinig concreet.
We noteren een aantal aanknopingspunten voor een praktijk van kinderrechten- en
mensenrechteneducatie. Ten eerste valt op dat er naast aandacht voor kennis, vaardigheden en
attitudes in verband met kinderrechten en/of mensenrechten ook veel aandacht is voor waarden.
Daarnaast zien we dat de motieven pro kinderrechten- en mensenrechteneducatie te maken hebben
met een streven naar de realisatie van een democratische samenleving. Dit is een uitermate grote
verantwoordelijkheid en een streven dat met educatie of onderwijs alleen uiteraard niet gerealiseerd
kan worden.
Verder is er opvallend veel aandacht voor een streven naar congruentie tussen theorie en praktijk.
Hiermee wordt bedoeld dat leraren en ander ondersteunend personeel op school de waarden en
principes van mensenrechten en de democratie zelf moeten uitdragen. Mensenrechteneducatie
moet dus in de eerste plaats gebeuren in democratische pedagogische omgevingen.
Deze pedagogische omgevingen bevinden zich op hun beurt in een grotere context, de samenleving.
Ook deze context moet dus expliciet democratisch zijn: ook de samenleving hoort die democratie en
het respect voor mensenrechten voor te leven. Er wordt niet alleen geleerd in een school of een
intentioneel pedagogische omgeving. De verantwoordelijkheid voor dit leren ligt dan ook niet bij
onderwijs alleen.
Ook naar het beleid toe zien we een aantal aanknopingspunten. Ten eerste is er de aandacht voor
het curriculum waarin de kennis, vaardigheden, attitudes en waarden waarvan sprake is, een plaats
worden verondersteld te krijgen. Momenteel is dit onderwerp op beleidsniveau actueel nu er op
Vlaams niveau wordt gedebatteerd over de geplande hervorming van de eindtermen.
Daarnaast is er de vraag naar de integratie van kinderrechten en mensenrechten in het beleid van de
onderwijsinstellingen. Het democratische klimaat wordt immers niet alleen gecreëerd in de directe
relatie tussen leerkracht en leerling (microniveau), maar ook op schoolniveau (mesoniveau). Ook dit
onderwerp kan worden verbonden met een actueel debat op het vlak van onderwijsbeleid, namelijk
dat over het nieuwe Referentiekader OnderwijsKwaliteit (ROK), waarop in de onderwijsinspectie zich
in de toekomst zal baseren.
Verder lezen we ook een vraag naar integratie van mensenrechteneducatie in het hoger onderwijs.
Deze vraag heeft vooral te maken met de voorbereiding van mensen die beroepen zullen uitoefenen
die met kinderen te maken hebben, maar ook meer algemeen wordt op dat onderwijsniveau
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gestreefd naar een democratische leeromgeving. Meer specifiek wordt aandacht gevraagd voor
competenties van leraren en die van andere educatieve beroepen. Enerzijds moet deze doelgroep
kennis ontwikkelen m.b.t. mensenrechten en kinderrechten om deze over te kunnen brengen naar
kinderen en jongeren toe, anderzijds moeten zij ook leren om zelf democratische leeromgevingen te
creëren. Ook hierop heeft het beleid een impact. Deze onderwerpen staan weliswaar minder ter
discussie op dit moment, maar de door de overheid bepaalde beroepsprofielen van de
respectievelijke beroepsgroepen dienen in belangrijke mate als houvast voor opleidingen, zeker voor
de professionele bacheloropleidingen.

2.2 Onderzoek en publicaties over kinderrechten- en mensenrechteneducatie
In dit tweede deel gaan we in op de artikels die via de KeKi-databank werden gevonden m.b.t.
kinderrechten- en mensenrechteneducatie. De publicatiedatabank bevat output van onderzoek
(tijdschriftartikelen en boeken) over kinderrechten op Vlaams, nationaal en internationaal niveau. De
Vlaamse onderzoeksdatabank bevat lopend en afgelopen (sinds 2005) onderzoek over kinderrechten
uitgevoerd aan Vlaamse wetenschappelijke instellingen.3
De gescreende artikels zijn uiteenlopend van aard en doelstellingen. De manier waarop en de mate
waarin de verschillende items aan bod komen, is dan ook heel divers. Het is daarom niet evident om
rode draden te schetsen die in deze artikels naar voor komen. Anderzijds heeft dit wel als voordeel
dat een ruime definiëring van kinderrechten- en mensenrechteneducatie in beeld komt.
De artikels die in deze analyse zijn opgenomen gaan niet allemaal over onderwijs. Toch is het
onderwijsdomein meestal aanwezig in de artikels, zij het soms eerder impliciet.
In eerste instantie gingen we in de publicaties op zoek naar een definiëring van kinderrechten- en
mensenrechteneducatie. Hoewel alle publicaties onder het trefwoord mensenrechteneducatie of
kinderrechteneducatie terug te vinden zijn, gaat niet elke auteur in op definiëring en afbakening. In
de artikels zochten we daarom meer specifiek naar een antwoord op de volgende vragen.






Wie zijn de doelgroepen en de actoren van kinderrechten- en mensenrechteneducatie?
Waarom kinderrechten- en mensenrechteneducatie (motivatie voor en doel van)?
Wat is de inhoud van kinderrechten- en mensenrechteneducatie?
Op welke manier gebeurt kinderrechten- en mensenrechteneducatie?
Welke spanningen, drempels, of weerstanden worden beschreven?

2.2.1 Wie zijn de doelgroepen en de actoren?
In de geselecteerde publicaties gingen we op zoek naar de doelgroepen, de aanbieders of meer
algemeen de actoren van kinderrechten- en mensenrechteneducatie. Slechts in een 6-tal publicaties
komen kinderen als doelgroep in beeld. Daarnaast gaat een aantal artikels vooral in op volwassen
doelgroepen: (toekomstig) leraren (Cassidy, Brunner & Webster, 2013; Shumba, 2003), studenten
sociaal werk (Chen, Tung & Tang, 2014), andere, of minder specifiek benoemde studenten (Campbell
& Covell, 2001; Mitchell & McCusker, 2008; Coussée, 2009; Hanson, 2009) en stafleden van
jeugdzorg (Stevens & Taylor, 2010). Als aanbieders komen zowel leraren en docenten, als NGOmedewerkers en academici in beeld.
3

Meer info op www.keki.be/nl/databank.

14

2.2.2 Waarom kinderrechten- en mensenrechteneducatie?
In heel wat publicaties wordt gemotiveerd waarom kinderrechten- en mensenrechteneducatie
belangrijk is of welk doel men hiermee wil bereiken. Meerdere auteurs verwijzen in hun
argumentatie naar gezaghebbende documenten zoals de Universele Verklaring voor de Rechten van
de Mens (UVRM), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het Verdrag inzake
de Rechten van het Kind en/of de VN-Verklaring betreffende Mensenrechteneducatie, of naar een
specifiek artikel uit zo’n document (Cassidy, Brunner & Webster, 2013; Chen, Tung & Tang, 2014;
Campbell & Covell, 2001; Mitchell & McCusker, 2008; Oomen & Vrolijk, 2010; Shumba, 2003; Stevens
& Taylor, 2010; Vanner, 2014). De juridische verplichting om kinderrechten- en
mensenrechteneducatie te realiseren wordt dus vaak als argument ingebracht. Andere argumenten
hebben te maken met de creatie van positieve concepten over kinderen bij volwassenen en het
vergroten van het respect voor kinderen (Campbell & Covell, 2001; Shumba, 2003), en met het
belang van accurate kennis over kinderrechten en/of mensenrechten om rechten uit te oefenen en
schendingen te begrijpen, om de verdragen te monitoren (Gwirayi & Shumba, 2011; Mitchell &
McCusker, 2008). Vaak vinden we ook verwijzingen terug naar de democratische samenleving. De
‘democratie als doel’ en de ‘democratische leeromgeving als middel’ lopen in teksten soms door
elkaar. Wanneer de democratie als doel wordt beschreven, dan gaat het over het vormen van een
nieuwe generatie die voor de eigen rechten zal opkomen en de rechten van medeburgers zal
respecteren en verdedigen (Murphy & Ruane, 2003; Oomen en Vrolijk, 2010).

2.2.3 Wat is de inhoud van kinderrechten- en mensenrechteneducatie? (materie, kennis,
vaardigheden, attitudes)
Als inhoud van kinderrechten- en mensenrechteneducatie zien we vanzelfsprekend geregeld de
kennis over kinderrechten en mensenrechten terugkomen. Deze staat echter zelden op zichzelf.
Geen enkele auteur beperkt de beschrijving tot het niveau van ‘kennis’, te begrijpen als ‘informeren
over kinderrechten en/of mensenrechten’. De leerdoelen (indien die worden beschreven) worden
steeds verbonden met andere inhoudsniveaus (inzicht, vaardigheden, attitudes). Campbell & Covell
(2001) verbinden rechten met inzichten omtrent beleid. Howe & Covell (2010) maken de verbinding
met gelijkheid en sociale vaardigheid, een redenering die we ook terugvinden bij Chen, Tung & Tang
(2014). Gwirayi & Shumba (2011) en Oomen & Vrolijk (2010) gaan expliciet in op kennis,
vaardigheden en attitudes. Deze laatsten werken hierrond zelfs een leerlijn uit.
Bij de zoektocht naar de inhoud van kinderrechten- en mensenrechteneducatie, valt op dat deze
inhoud vaak wordt verbonden met de manier waarop les wordt gegeven of met de praktijk die wordt
ontwikkeld. De inhoud zit als het ware in de praktijk vervat. Voor meerdere auteurs lijken de
inhouden van kinderrechten- of mensenrechteneducatie dan ook niet op voorhand vast te liggen.
Kinderrechten- en mensenrechteneducatie start immers vaak vanuit de ervaringen van kinderen of
vanuit participatieve processen. Wel wordt regelmatig de vraag gesteld naar de integratie van
kinderrechten en/of mensenrechten in het curriculum. Shumba, 2003 en Oomen & Vrolijk, 2010
verwijzen hiervoor naar de verplichting die voortvloeit uit het kinderrechtenverdrag. Daarnaast
wijzen de laatsten hiervoor ook op het belang van mensen--en kinderrechtenonderwijs voor de sfeer
in de klas en voor de individuele ontplooiing. Opnieuw wordt ook het belang van mensen- en
kinderrechteneducatie voor de democratie benadrukt. Verder vergroot dit type onderwijs volgens de
auteurs de betrokkenheid bij de gemeenschap.
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2.2.4 Op welke manier gebeurt kinderrechten- en mensenrechteneducatie?
In heel wat artikels vinden we ook verwijzingen naar de manier waarop kinderrechten- en
mensenrechteneducatie gebeurt. Gezien de grote diversiteit onder de gescreende publicaties qua
doel en opzet, zijn ook de beschreven praktijken heel uiteenlopend. Er zijn ook best enkele waarin
geen concrete praktijken beschreven worden, maar de praktijk meer in algemene termen wordt
beschreven, waarbij een aantal principes naar voor worden geschoven. Hoewel er publicaties zijn die
stilstaan bij specifieke methodieken die worden gehanteerd en leermaterialen die worden
ontwikkeld, benadrukken de meeste auteurs vooral de ontwikkeling van een democratische,
participatieve en reflectieve praktijk.
Murphy & Ruane (2003) beschrijven een aantal programma’s en activiteiten waarmee Amnesty
International in Ierland mensenrechteneducatie probeert te realiseren. Het gaat bijvoorbeeld over
methodieken als het opzetten van actiegroepen binnen scholen en een debattencompetitie tussen
scholen. Oomen en Vrolijk (2010) geven een uitgebreid overzicht van leermiddelen, methodieken en
projecten die bijdragen tot de realisatie van mensenrechteneducatie in basis- en voortgezet
onderwijs. Ze gaan in op oefeningen en bespreken tal van activiteiten.
Daarnaast valt vooral de grote aandacht voor congruentie tussen theorie en praktijk op.
Mensenrechten- en/of kinderrechteneducatie betekent namelijk in de eerste plaats de creatie van
democratische leeromgevingen waarin rechten gerespecteerd en voorgeleefd worden. Dat wordt
vooral benadrukt in publicaties waarbij de doelgroep in eerste instantie uit minderjarigen bestaat,
maar is volgens ons evengoed het geval wanneer het gaat over hoger onderwijs en dus volwassenen
de doelgroep uitmaken van kinderrechten- of mensenrechteneducatie.
Camicia & Saavedra (2009) vertrekken vanuit de complexe en diverse identiteiten en ervaringen van
zowel leerlingen en leerkrachten om verschillende discoursen te verkennen en te verbinden met
democratie, mensenrechten, migratie, burgerschap… Volgens hen is er vooral nood aan dialoog en
aan tools voor volwassenen om in gesprek te gaan met kinderen die niet op hen lijken.
Gwirayi & Shumba (2011) gaan er in hun artikel van uit dat de ontwikkeling van vaardigheden,
attitudes en kennis gebeurt in een positief en democratisch klimaat, waarin kinderen worden
beschouwd als partners. Zij worden aangemoedigd om te reflecteren. Hun besef van rechten wordt
bevorderd en ze worden vaardiger in het bestrijden van sociale onrechtvaardigheid. Ook Howe &
Covell (2010) staan stil bij de democratische klas en schoolomgeving. Inhoud en praktijk worden door
hen expliciet verbonden. Kinderrechteneducatie houdt dus in dat kinderen de kans krijgen om te
participeren en dat er wederzijds respect is. In het artikel van Vanner (2014) wordt ingezoomd op
projecten op schoolniveau waarbij kinderen als actieve participanten worden betrokken.
Kinderrechteneducatie is in de eerste plaats de integratie van participatierechten in klas- en
schooldomein.
Cassidy, Brunner & Webster (2013) spreken over een praktijk die doordrongen is van rechten waarbij
rechten worden voorgeleefd en gerespecteerd in alle relaties. Mensenrechten gaan over het echte
leven en de inhouden zijn dus best in een reële, begrijpbare context geplaatst. Het is ook belangrijk
kinderen te benaderen als actieve constructoren van kennis in de plaats van hen te behandelen als
passieve ontvangers van informatie.
In publicaties die vooral de mensenrechten- of kinderrechteneducatie met volwassenen als
doelgroep (toekomstig leraren, sociaal werkers) bespreken, wordt de educatie vooral beschreven als
een reflectieve praktijk waarbij ook de hierboven beschreven congruentie wordt bevraagd (Chen,
Tung & Tang, 2014; Cassidy, Brunner & Webster, 2013; Steven & Taylor, 2010). Is de praktijk
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participatief? Hoe kunnen perspectieven van kinderen in rekening worden gebracht? Beantwoordt
de praktijk aan de kinderrechten? Hoe kan mensenrechteneducatie worden verbonden met het
dagelijkse leven? Ook interdisciplinariteit wordt besproken en kinderrechten kunnen als rode draad
of thema worden geïntegreerd in meerdere opleidingsonderdelen in verschillende disciplines
(Coussée, 2009; Hanson, 2009).

2.2.5 Spanningen, drempels, weerstanden
Heel wat publicaties bespreken spanningen in verband met kinderrechten- en
mensenrechteneducatie of beschrijven drempels en weerstanden tegen kinderrechten- en
mensenrechteneducatie. Sommige artikels raken die in de marge aan, andere zijn specifiek gericht op
de identificatie en beschrijving van deze spanningen, drempels en weerstanden.
Een belangrijk onderwerp is ook hier de uitdaging om theorie en principes in verband met
kinderrechten en mensenrechten te vertalen in de praktijk. Leerkrachten voelen zich hier onzeker bij
omdat ze hierrond weinig expertise ervaren. Mensenrechteneducatie houdt zowel kennis in, als
meningen en leerkrachten ervaren dat ze hier te weinig op voorbereid zijn. Volgens Cassidy (2014)
vermindert deze onzekerheid wel wanneer ze zelf meer kennis ontwikkelen rond mensenrechten. De
angsten van beginnende leraren hebben te maken met het overwinnen van de complexiteit, op het
juiste niveau lesgeven voor de kinderen (welke informatie is ‘age appropriate’?), hoe discussies
tussen kinderen te managen en hoe rekening te houden met de diverse levenservaringen van
leerlingen, inclusief van die kinderen wiens rechten worden bedreigd.
Een andere knelpunt is de ervaren competitie tussen het curriculum en mensenrechteneducatie.
Andere inhouden kunnen als belangrijker worden gezien. Ook is het voor leraren vaak moeilijk om
verbindingen te leggen tussen inhouden uit het curriculum en mensenrechten, hoewel die zeker
aanwezig zijn.
Cassidy (2014) beschrijft ook de bezorgdheid van leraren over de mogelijke reactie van ouders
wanneer die vernemen dat hun kinderen over mensenrechten leren. Ze hebben het gevoel dat ze
hiervoor geen toestemming hebben, dat mensenrechten te controversieel en te politiek geladen zijn.
Een groter draagvlak van mensenrechteneducatie lijkt dus nodig om leerkrachten hierin meer
vertrouwen te geven.
Volwassenen blijken degenen te zijn die de sleutel in handen hebben om kinderrechteneducatie te
realiseren, maar daarvoor moeten we de controle loslaten. Dit maakt die realisatie bijzonder
spannend. Quennerstedt (2011) spreekt over het vermijden of verhinderen van hiërarchische relaties
tussen kinderen en volwassenen, tussen kinderen onderling en tussen volwassenen onderling. Zowel
formele als informele structuren moeten worden uitgewerkt die participatie van iedereen
bevorderen, die angst voor geweld of vernedering vermijden en die kansen creëren voor
ontmoetingen met ‘andersheid’. Ook processen van alledaagse activiteiten in onderwijs moet men
volgens haar nauwkeurig onderzoeken vanuit een mensenrechtenperspectief. Er moet namelijk een
interactieve leersituatie worden gecreëerd die is geleid door wederzijds respect, tolerantie en
waardigheid. Leerlingen moeten een praktijk ervaren die verzadigd is van mensenrechtenwaarden.
Een kritiek is dat kinderen via burgerschapseducatie voornamelijk worden voorbereid op
burgerschap in de toekomst, terwijl ze zouden moeten worden gezien als burgers hier en nu. De rol
van onderwijs is dan om kinderen te betrekken in beslissingen die van belang zijn in hun onderwijs en
hen te betrekken als burgers die hun burgerschapscapaciteiten ontwikkelen.

17

De eigenheid van het onderwijs zelf lijkt deze spanning in de hand te werken. Meningen en ideeën
van volwassenen over wat te doen en wat te leren primeren altijd boven de meningen van kinderen
zelf over hun eigen onderwijs. De predominante tradities en culturen in onderwijs bestendigen
volgens Quennerstedt een constructie van het kind als ondergeschikt en passief en negeren hierdoor
een kinderrechtenperspectief.
Ook theoretische fundamenten voor professionalisme van leerkrachten werken kinderrechten in
onderwijs tegen. De ontwikkelingspsychologie heeft de basis gevormd voor een onderwijs dat
kinderen vooral als lerend en ontwikkelend ziet. Quennerstedt vermeldt dit concept van
professionaliteit van leerkrachten de notie van kinderrechten kan verzwakken of ondermijnen. Ook
Camicia en Saavedra (2009) raken de relatie met de ontwikkelingspsychologie aan als belemmerend.
Deze wordt Westers genoemd en is te weinig gerelateerd met de perspectieven van etnische, arme
en transnationale leerlingen. Verdere studie is echter nodig om goed te begrijpen hoe deze
belemmering precies werkt.
Interessant is ook de bespreking van Mitchell & McCusker (2008) van thema’s die aan bod kwamen in
een bevraging van studenten nadat ze een cursus volgden over het kinderrechtenverdrag. Opvallend
in deze studie waren de sterke emoties inclusief ontzetting en boosheid over het gebrek aan kennis
over kinderrechten en een gebrek aan nieuwe theoretische benaderingen om ‘childhood’ te
begrijpen in een geglobaliseerde wereld. Voor de gevolgde cursus hadden deze studenten geen idee
dat kinderrechten of het VRK bestonden, enerzijds omdat ze zelf net kinderen waren geweest en
gedurende hun kindertijd geen notie hadden gekregen van kinderrechten, anderzijds omdat ze
studenten waren in een veld dat met kinderen werkt, terwijl ook in die opleiding kinderrechten niet
aan bod kwamen. M.b.t. het gebrek aan hedendaagse theorievorming is er vooral tweestrijd omdat
sommige inzichten uit de ontwikkelingspsychologie wel congruent zijn met het recht van kinderen op
kinderrechteneducatie, op ontwikkeling, op vrijheid van vereniging, privacy en participatie aan de
samenleving en andere inzichten niet, omdat die voorbij gaan aan het feit dat elk kind een individu is
en niet alle kinderen de beschreven ‘normen’ volgen.
De hierboven beschreven cultuur waarin kinderen ondergeschikt zijn aan volwassenen heeft te
maken met ‘macht’. Verschillende auteurs raken dit thema aan zonder echt in de diepte te gaan. Een
interessante gedachte over het complexe concept ‘macht’ vinden we bij Cattrijsse (2006). Zij gaat in
op een dynamisch concept van ‘macht’ waarin iedereen potentieel tegelijkertijd slachtoffer en dader
is van mensenrechtenschendingen. Hier wordt het beoogde resultaat van kinderrechteneducatie niet
zozeer gericht op empowerment van slachtoffers van inbreuken tegen de mensenrechten, maar op
‘disempowerment’ van de dader van de inbreuk. Hebben mishandelde vrouwen, vluchtelingen,
slachtoffers van genocide baat bij informatie over verdragen en wereldprogramma’s in verband met
hun rechten? De diepere betekenis van het mensenrechtenconcept is volgens Cattrijsse dat het ons
kritisch doet reflecteren over onszelf, wat ons in staat stelt te reflecteren over de wereld rondom
ons.

2.2.6 Naar een ruime definitie van kinderrechteneducatie?
Reynaert (2010) beschrijft kinderrechteneducatie als een sociale praktijk, veel meer dan een (vaak)
onderwijzende praktijk, die de context negeert waarin kinderen leven en waarin rechten gerealiseerd
moeten worden. Kinderrechteneducatie als een sociale praktijk brengt de relatie tussen het individu
en de samenleving in beeld. Beschouwd als sociale actie is kinderrechteneducatie een open en
zelfreflectief leerproces waarbij die verbinding wordt geëxpliciteerd. Het is zowel een individueel als
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een collectief leerproces dat vertrekt vanuit de dagdagelijkse ervaringen van kinderen en jongeren in
hun leefwereld en heeft een onzekere en onvoorspelbare uitkomst.
Kinderrechteneducatie gaat in die zin over het begrijpen van de condities die verhinderen dat
kinderrechten worden gerealiseerd en analyseren waar deze condities zich situeren in de politieke en
sociale structuren. De realisatie van kinderrechten wordt dan op zich een leerproces.
Wanneer we deze beschrijving proberen te begrijpen vanuit het begrippenkader van het onderwijs,
dan sluit dit het dichtst aan bij een ervaringsgerichte vorm van leren. De rol van de leraar verschuift
van iemand die kennis over rechten overbrengt naar de leerlingen, naar iemand die in dialoog met de
kinderen vorm geeft aan het onderwijs en samen met hen op zoek gaat naar de betekenis van
kinderrechten in een relatie met anderen en met de samenleving. Kinderrechteneducatie is binnen
een onderwijscontext dan ook onlosmakelijk verbonden met recht op onderwijs, gelijke
onderwijskansen, inclusie, participatie...
Volgens Cattrijsse is er niet 1 definitie van kinderrechteneducatie. Kinderrechten en mensenrechten
doen volgens haar een continue oproep tot interpretatie van contexten en de betekenis van rechten
hierin. Hierin net ligt de emancipatorische aard van mensen- en kinderrechten.

2.2.7 De relatie kinderrechten-onderwijs
Omdat kinderrechteneducatie zo nauw verbonden is met het realiseren van kinderrechten in het
algemeen, vinden we het belangrijk om ook even stil te staan bij de relatie kinderrechten en
onderwijs. Heel recent nog tekende Quennerstedt (2015) een kader uit om de relatie tussen
onderwijs en kinderrechten te begrijpen. Zij maakt in haar bijdrage aan The Routledge International
Handbook of Children’s Rights Studies (Vandenhole, Reynaert, De Smet & Lembrechts, 2015) een
onderscheid tussen recht op onderwijs en rechten in onderwijs. Om een beter begrip te faciliteren
van wat een rechtenperspectief op onderwijs kan betekenen, voegt ze aan het genoemde
onderscheid tussen ‘recht op’ en ‘rechten in’ drie basisaspecten toe: toegang (access), inhoud
(content) en relaties (relations). Deze aspecten snijden door het ‘recht op/rechten in’ onderscheid en
maken de complexiteit beter zichtbaar. Het ‘recht op onderwijs’ wordt besproken in termen van
toegang tot onderwijs en inhoud van onderwijs. ‘Rechten in onderwijs’ worden onderzocht vanuit de
inhoud van onderwijs en relaties in onderwijs. Hieronder lichten we kort toe wat onder elk van de
begrippen kan worden begrepen en wat onderwerp van studie kan zijn.

Toegang
Hoewel onderwijs als een basisrecht wordt erkend in tal van verdragen, hebben wereldwijd nog
steeds heel wat kinderen geen toegang tot onderwijs waardoor zij niet van dit recht kunnen
genieten. Het hebben van een comprehensief onderwijssysteem is geen garantie dat er geen
toegang-gerelateerde problemen zouden kunnen zijn. Ook in regio’s waar kinderen relatief
gemakkelijk toegang krijgen tot onderwijs kunnen problemen rijzen, bv. voor kinderen met een
handicap, langdurig zieke kinderen of als ‘moeilijk’ gepercipieerde kinderen en jongeren. Ook
schoolkosten, vereisten m.b.t. kledij (denk aan het hoofddoekendebat), lestijden,… kunnen de
toegang tot onderwijs belemmeren.
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Inhoud
De term ‘inhoud’ verwijst zowel naar de leerinhouden (kennis, vaardigheden) als naar de
pedagogische praktijken die worden gebruikt. Het gaat hier dus zowel over de mogelijke leerkansen
die aan kinderen worden geboden als over de manier waarop het lesgeven en leren is georganiseerd.
Bij de inhoud horen ook waarden. Onderwijsinstellingen hebben volgens Quennerstedt immers ook
de verantwoordelijkheid om kinderen en jongeren aan te moedigen om bepaalde centrale waarden
zoals democratie en de principes die in de mensenrechten zitten vervat, te omarmen. Waarden leren
gebeurt zowel via leerinhouden (wat wordt aangeboden) als via de pedagogische praktijk (hoe er
wordt lesgegeven, hoe het leven op school wordt georganiseerd, op welke manier kinderen worden
betrokken,…).

Relaties
De relaties die kinderen hebben ten opzichte van en met andere mensen zijn essentieel in hoe ze hun
tijd in onderwijs ervaren en hoe ze leren over samen-leven. Kinderrechten hebben een belangrijke
sociale dimensie. De relaties van kinderen met leeftijdsgenoten zijn van belang voor hun
welbevinden en groeiend zelfbewustzijn. De school kan echter een gevaarlijke plaats zijn waar
kinderen pestgedrag, discriminatie of geweld ervaren. Ook de relatie met de leerkracht is van belang.
Veel leerkrachten tonen een groot engagement om een kindvriendelijke omgeving te creëren maar
tradities en schoolcultuur kunnen ook ingaan tegen een kinderrechtenperspectief waar relaties
tussen leerkrachten en kinderen worden gekenmerkt door autoritaire patronen of onvoldoende
respect voor de menselijke waardigheid van kinderen en hun rechten.

2.2.8 Gevolgen voor de praktijk
Deze inzichten helpen ons om beter te begrijpen wat de betekenis is van kinderrechteneducatie in
een onderwijscontext. We gaan verder in op de verantwoordelijkheden die door Quennerstedt
worden afgeleid uit het rechtenperspectief op onderwijs. Vooreerst is het de verantwoordelijkheid
van onderwijsinstellingen om kinderen en jongeren te respecteren als houders en beoefenaars van
mensenrechten. Dit betekent dat kinderen worden gezien en ontmoet als legitieme houders van
rechten en dat ze toegestaan worden hun mensenrechten uit te oefenen in de schoolcontext. De
respectvolle relaties tussen alle deelnemers aan de schoolcontext worden dus gewaarborgd en de
school draagt de verantwoordelijkheid kinderen en jongeren te beschermen tegen discriminatie,
geweld en andere negatieve acties die hun menselijk waardigheid in het gedrang kunnen brengen.
Daarnaast draagt de school de verantwoordelijkheid kinderen te onderwijzen. Dit betekent dat
kinderen worden onderwezen als houders en beoefenaars van mensenrechten door kansen te
creëren om kennis, vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen die ze nodig hebben om ten volle
van hun mensenrechten te genieten en gebruik te maken. In het dagelijkse leven zijn de beide acties
van respecteren en onderwijzen met elkaar verweven.
Verder beschrijft Quennerstedt ervaringsgericht leren en participatie als waardevolle educatieve
processen vanuit een rechtenperspectief. Bij ervaringsgericht leren maken scholen gebruik van
dagelijkse situaties om ‘geleefde rechten’ met kinderen te bespreken. In deze gesprekken kunnen
kinderen worden geconfronteerd met rechten-dilemma’s. Hoe ga je bv. om met racisme in de klas?
Hoe verhoudt het recht op non-discriminatie zicht tot het recht op vrije meningsuiting?
De waarde van participatieve processen in onderwijs is tweeërlei: enerzijds is er het recht van het
kind om te worden beluisterd en betrokken in beslissingen over onderwijs. Anderzijds komt een kind
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in beeld dat betrokken wordt bij alle aspecten van het schoolleven: planning, leren, evaluatie. Het
gaat hier over het recht van het kind om vat te hebben op zijn of haar eigen leven doordat er met zijn
of haar mening en standpunten rekening wordt gehouden.
Tot slot is het van belang te reflecteren over de relaties tussen de deelnemers aan de educatieve
setting voor een goed begrip van de betekenis van kinderrechten in onderwijs. Het betreft hier
voornamelijk de relaties tussen kinderen onderling en die tussen leerkrachten en leerlingen. Hierbij
wordt o.a. ingegaan op de manieren waarop scholen met pestgedrag, geweld, uitsluiting,… kunnen
omgaan.

2.2.9 Gevolgen voor het beleid
We begrijpen uit bovenstaande informatie dat het belangrijk is dat wordt geëxpliciteerd hoe
onderwijs in Vlaanderen mensenrechten promoot en bevordert, zowel door zijn structuren, door de
processen als door de relaties. Idealiter ontwikkelt de overheid een visie die alle 3 deze elementen
expliciteert.
Indicatoren die gebruikt worden om de implementatie van het recht op onderwijs te meten, moeten
kwalitatieve factoren bevatten zoals het educatieve proces en principes en waarden van
mensenrechten. We komen hier in het volgende hoofdstuk op terug.

2.2.10 Verdere verdieping
Naar verdere studie toe zijn we geïnteresseerd in verdieping in het concept ‘macht’ en in het
ontrafelen van de spanning tussen de concepten uit de ontwikkelingspsychologie en het mogelijks
belemmeren van kinderrechten in het onderwijs.
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3 De plaats van kinderrechteneducatie in de Vlaamse Regelgeving
Als we in de Vlaamse Regelgeving op zoek gaan naar mogelijkheden om kinderrechteneducatie
mogelijk te maken, vinden we verschillende aanknopingspunten terug. Hoe ruimer de definiëring van
kinderrechteneducatie, hoe ruimer de te vermelden regelgeving. Zo bvb. kunnen alle instrumenten
waarbij participatieve praktijken mogelijk worden gemaakt als bevorderend voor
kinderrechteneducatie worden beschouwd. Hiervoor verwijzen we graag naar het beleidsadvies van
KeKi uit 2015 betreffende de Inventarisatie van wetgevende en reglementaire initiatieven ter
bevordering van de participatie van kinderen en jongeren op het niveau van de Vlaamse overheid.
Voor dit hoofdstuk focussen we op Vlaamse regelgeving die een mogelijke impact kunnen hebben op
kinderrechteneducatie in het onderwijs. We staan hiervoor stil bij de erkenningsvoorwaarden voor
scholen, de eindtermen, de subsidieregeling omtrent ontwikkelingseducatie van Internationaal
Vlaanderen, en het decreet houdende een vernieuwd jeugd en kinderrechtenbeleid. Daarnaast heeft
ook het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp (DRP) een impact
op het onderwijs, zij het vaak eerder onrechtstreeks. Er zijn binnen de onderwijscontext bijvoorbeeld
situaties denkbaar, waarbij er vragen ontstaan omtrent het omgaan met de privacy van kinderen die
onder het DRP vallen (bijvoorbeeld kinderen die door de jeugdrechter op internaat worden
geplaatst). Ook vormingen rondom het DRP kunnen we als kinderrechteneducatie beschouwen. Een
verkenning van de impact van DRP op kinderrechteneducatie zou ons in het kader van dit advies
echter te ver leiden4.

3.1 Erkenningsvoorwaarden van scholen
De Erkenningsvoorwaarde van basisscholen: De Vlaamse Regering stelt in artikel 62, paragraaf 11 van
het Decreet basisonderwijs (1997)5 expliciet als voorwaarde tot erkenning dat “een school in het
geheel van haar werking de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de
rechten van de mens en van het kind in het bijzonder eerbiedigt”.
Eenzelfde bepaling vinden we ook in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie
betreffende het secundair onderwijs (2010) als voorwaarde voor financiering of subsidiëring.
Hoofdstuk 3, Art. 15, paragraaf 11: “als school in het geheel van haar werking de
internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen op het gebied van de rechten van de mens
en van het kind in het bijzonder eerbiedigen” 6.
Hoe deze bepalingen concreet moeten worden ingevuld, is echter niet beschreven (De
Vleeschouwer, 2014).

3.2 Eindtermen
Het curriculum dat door de overheid aan scholen wordt opgelegd – beter bekend onder de noemer
‘Eindtermen’ – bevat slechts weinig verwijzingen naar kinderrechten 7. Desalniettemin is het
belangrijk om wat er staat in dit overzicht op te nemen.

4

Voor een toetsing van het DRM in internationaal perspectief verwijzen we naar de studie ‘Het Decreet
Rechtspositie Minderjarigen in internationaal perspectief’ die in 2011 door KeKi werd gerealiseerd.
5
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254
6
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289
7
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/
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Ten eerste is er een Eindterm Wereldoriëntatie - Maatschappij rond kinderrechten voor het
basisonderwijs:


Politieke en juridische verschijnselen:

“De leerlingen kunnen het belang illustreren van de fundamentele Rechten van de Mens en de
Rechten van het Kind. Ze zien daarbij in dat de rechten en plichten complementair zijn.”
(eindtermen: 4.13)
De tweede zin roept bij ons spontaan de vraag op wat er precies mee wordt bedoeld. Wat betekent
die complementariteit? Gaat het over rechten en plichten van kinderen? Of gaat dit over rechten van
kinderen en de verplichtingen die een overheid daardoor heeft?

Daarnaast vinden we in de de vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs in de
‘Context Politiek-juridische samenleving’ (context 5) de volgende passage:
“De leerlingen




Passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
Tonen het belang en dynamisch karakter van mensen- en kinderrechten
Zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen”.

De eindtermen zijn vrij algemeen geformuleerd en laten dus ruimte voor verdere invulling in de
leerplannen en door de scholen zelf. Even goed bieden ze door deze algemene formulering de
mogelijkheid aan scholen om deze ruimte slechts in beperkte mate in te vullen.

3.3 Financiële impulsen
3.3.1 Onderwijsmiddelen
Het is heel moeilijk om de middelen die vanuit onderwijs worden besteed aan kinderrechteneducatie
en mensenrechteneducatie in kaart te brengen. We namen hiervoor de toelichtingen door bij de
middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, specifiek voor
het beleidsdomein Onderwijs en Vorming 8. Hierin vinden we geen rechtstreekse verwijzingen terug
naar kinderrechten- noch naar mensenrechteneducatie. Wat we wel vinden is een verwijzing naar
burgerschapseducatie: er wordt een subsidie toegekend aan de Koning Boudewijnstichting voor
vormingen en materiaal rond burgerschapseducatie. Via deze weg wordt, aldus de toelichting, actief
burgerschap in en via het onderwijs gestimuleerd. De precieze omvang en besteding van de middelen
konden we via deze oppervlakkige lezing van de begroting niet achterhalen. Ook op de website van
de Koning Boudewijnstichting zelf konden we dit niet direct terug vinden.
We vinden het jammer dat we weinig middelen ten behoeve van kinderrechteneducatie te kunnen
identificeren. Dit kan 2 redenen hebben: ofwel zijn er geen of weinig specifieke middelen voorzien,
ofwel is de informatie hierover weinig toegankelijk. Het blijft dus ook raden naar wat de precieze
visie en daaraan gekoppelde financiële kanalen zijn van het onderwijsbeleid m.b.t. kinderrechten- en
mensenrechteneducatie.

8

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g13-2-f.pdf
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3.3.2 Ontwikkelingseducatie
Sinds juli 2012 is het specifieke decreet inzake ontwikkelingseducatie van april 2004 geïntegreerd in
het kaderdecreet van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking van 2007. Het uitvoeringsbesluit met
ondermeer de concrete bepalingen inzake ontwikkelingseducatie werd goedgekeurd op 29
november 2013. Het aangepaste kaderdecreet en het uitvoeringsbesluit vormen het wettelijk kader
voor de subsidies voor ontwikkelingseducatie.
Ontwikkelingseducatie wordt mogelijk gemaakt onder de noemer ‘draagvlakversterking’. Het is een
term die in de sector van ontwikkelingssamenwerking wordt gebruikt voor sensibilisatieacties en
bewustwordingscampagnes rond internationale samenwerking in het Noorden. Draagvlakversterking
houdt zowel draagvlakverbreding als draagvlakverdieping in. Bij draagvlakverbreding ligt de nadruk
op het bereiken van mensen die nog geen deel uitmaken van het draagvlak. De verdieping richt zich
vooral op de beïnvloeding van elementen van het draagvlak zoals kennis, houding en gedrag.
De Vlaamse Regering heeft vijf actiedomeinen uitgekozen om het draagvlak in Vlaanderen te
versterken9:






Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingseducatie
4de pijler10
Media
VVOB11

Via de ingang ‘ontwikkelingseducatie’ hebben organisaties de mogelijkheid om projecten inzake
kinderrechten- of mensenrechteneducatie te ontwikkelen. Organisaties die hiervan gebruik maken
zijn o.a. Art 27 (2011), Djapo, (2012), UNICEF (2013), Kiyo (2013), Plan België (2014) en Vormen
(2014). De volgende oproep ontwikkelingseducatie zal gelanceerd worden begin 2016. Om
budgettaire reden was er geen oproep ontwikkelingseducatie in 2015.

3.3.3 Decreet houdende het vernieuwd jeugd en kinderrechtenbeleid
Tot slot bekijken we in deze mapping ook het meest omvangrijke kinderrechteninstrument in de
Vlaamse regelgeving: het decreet houdende het vernieuwd jeugd en kinderrechtenbeleid. Dit
decreet definieert kinderrechteneducatie niet, maar maakt het op zich wel mogelijk, zij het vooral in
de enge betekenis van ‘informeren over kinderrechten’. Uit de uitsluitende bepaling die hieronder
wordt geciteerd, blijkt wel dat men zich in eerste instantie niet richt op organisaties of verenigingen
die hoofdzakelijk onderwijsdoelstellingen hebben. Ook wanneer we kinderrechteneducatie begrijpen
als een open leerproces en een sociale praktijk is dit in principe mogelijk in dit decreet, ten minste
wanneer dit leerproces gericht is op het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid van
overheden en instellingen. Bredere praktijken van kinderrechteneducatie blijken door dit decreet
niet of nauwelijks te worden gefaciliteerd.

9

http://www.vlaanderen.be/int/draagvlakversterking
De verschillende groepen actoren binnen ontwikkelingssamenwerking worden opgedeeld in "pijlers". De
eerste pijler omvat de bilaterale samenwerking of de samenwerking tussen twee overheden. De tweede pijler
omvat alle grote multilaterale organisaties zoals UNICEF of UNAIDS. De derde pijler bestaat uit NGO's. Tenslotte
is er de 4de pijler. Dit zijn alle andere initiatieven die niet echt thuishoren in één van de voorgaande pijlers. Het
gaat in de praktijk vooral om zogenaamde particuliere initiatieven.
11
De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand: www.vvob.be
10
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“Art. 10
§1. Om te worden gesubsidieerd als vereniging informatie en participatie moet een
vereniging een of meer van de volgende doelstellingen vervullen:
1° een kwaliteitsvol informatieaanbod voor of over de jeugd of over de rechten van kind
maken of overbrengen;
2° participatieprocessen van de jeugd in het beleid van overheden of instellingen
begeleiden, met als doel de jeugd te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en
evalueren van het beleid van overheden of instellingen;
3° mediaproductie door en over de jeugd begeleiden.
De verenigingen die gesubsidieerd worden op basis van artikels 8, 9, 11 en 15, en
verenigingen die erkend zijn of structureel gesubsidieerd worden op basis van de
onderwijswetgeving, komen niet in aanmerking voor de werkingssubsidies, vermeld in dit
artikel. [cursivering door KeKi]

Van de organisaties die door artikel 10 van dit decreet worden gesubsidieerd12, kunnen we moeilijk
achterhalen welke organisaties precies welke modules realiseren en dus specifiek inzetten op
‘informeren over kinderrechten’. Wel zien we dat van deze organisaties enkel Awel vzw en
Kinderrechtswinkel vzw in de beschrijving expliciet naar kinderrechten verwijzen.
In de ruimere betekenis van kinderrechteneducatie als een sociale praktijk en een open leerproces
herkennen we onder de gesubsidieerde organisaties vooral Kind en Samenleving als actor op dit
terrein. De onbekendheid van KeKi met andere organisaties kan echter maken dat potentiële actoren
niet herkend worden op basis van de beknopte beschrijving in het overzicht van gesubsidieerde
organisaties.
Voor zover we met deze drie organisaties bekend zijn, hebben elk van hen wel een verbinding met
het onderwijs, maar is het onderwijsveld niet voor elke organisatie de belangrijkste doelgroep.
Vooral de Kinderrechtswinkel ontwikkelt een aanbod dat door het onderwijs wordt afgenomen (maar
ook door andere intermediairen). Zo is de website www.kinderrechteneducatie.be een initiatief van
de Kinderrechtswinkel, en biedt deze organisatie publicaties, vormingen en opleidingen aan.
Om het beeld dat in deze paragraaf wordt geschetst te kunnen onderbouwen en eventueel
nuanceren of ontkrachten is diepgaandere studie en bevraging nodig.

3.4 Conclusie regelgeving Vlaanderen
Vlaanderen heeft in haar regelgeving enkele belangrijke elementen om kinderrechten en
kinderrechteneducatie in het onderwijs te realiseren. Enerzijds is er de erkenningsvoorwaarde voor
scholen die stelt dat deze de beginselen inzake mensenrechten en kinderrechten moeten
eerbiedigen. Anderzijds is er in het officiële curriculum een verwijzing naar mensenrechten en
kinderrechten zowel voor basis- als secundair onderwijs.

12

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/participatie_gesubsidieerd.aspx
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Wat we echter missen is een samenhangende visie over kinderrechteneducatie in het onderwijs en
concrete ambities om deze te realiseren. We schreven hierboven dat het belangrijk is dat wordt
geëxpliciteerd hoe onderwijs in Vlaanderen mensenrechten promoot en bevordert, zowel door zijn
structuren, door de processen als door de relaties. Alle 3 deze elementen kunnen door de Vlaamse
Overheid beter geëxpliciteerd worden.
Deze oefening is echter niet eenvoudig. In Vlaanderen hoort de manier waarop het onderwijs vorm
krijgt immers tot de pedagogische vrijheid van de scholen. Deze autonomie heeft tot gevolg dat enkel
de principes en het kader door de overheid kan worden uitgetekend en geëvalueerd. De overheid
heeft dus wel vat op de hierboven genoemde structuren, maar veel minder op de processen en de
relaties. Hoe wil men hiermee omgaan? Het Referentiekader OnderwijsKwaliteit (ROK) lijkt ons
hiervoor wel een basis voor te kunnen vormen. Welke kwaliteitselementen die behoren tot de
processen en de relaties kunnen worden opgenomen in het ROK?
Een nog moeilijkere vraag is wellicht deze naar de waarden van mensenrechten. Welke zijn die? In
welke mate liggen die vast en kunnen die in een curriculum worden opgenomen? Hoe kan een
overheid faciliteren dat deze waarden ook vorm krijgen binnen het onderwijs?
De belangrijkste bron van middelen om kinderrechteneducatie te ontwikkelen blijkt op basis van de
geconsulteerde bronnen die van Internationaal Vlaanderen te zijn. Organisaties kunnen via die weg
onder de noemer van ‘ontwikkelingseducatie’ ook aan kinderrechten- en mensenrechteneducatie
werken. We denken echter dat het zinvol kan zijn om andere subsidielijnen te ontwikkelen waar de
logica minder gericht is het Zuiden of ontwikkelingssamenwerking. Aangezien het belangrijk is om
aan te sluiten bij de ervaringen die kinderen zelf hebben en kinderrechten vooral hiermee te
verbinden, zou het interessant zijn om vanuit de overheid projecten te ondersteunen die dit terrein
verder gaan verkennen.
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4 Kinderrechteneducatie in de Vlaamse onderwijspraktijk
In dit hoofdstuk zoomen we verder in op de praktijk van kinderrechteneducatie in het Vlaamse
onderwijs. Eerst en vooral willen we in dit hoofdstuk de actoren in kaart brengen die rond
kinderrechten- en mensenrechteneducatie actief zijn in het onderwijsveld. In eerste instantie denken
we daarbij aan actoren die voor scholen een aanbod ontwikkelen of die de ontwikkeling van
praktijken door scholen zelf ondersteunen.
Vervolgens willen we het perspectief van de onderwijsactoren zelf aannemen. Hoe ‘doen’ zij
kinderrechten- en mensenrechteneducatie, wat zijn hun ambities en verwachtingen in dit verband?
Daarna gaan we in op de veelheid aan ‘educaties’ die in het onderwijs zelf aanwezig zijn en vragen
ons af welke positie kinderrechten- en mensenrechteneducatie in dit veld inneemt.
Tot slot gaan we in op de vraag hoe kinderen en jongeren zelf over dit thema denken, welke
competenties en verwachtingen ze hierrond hebben.

4.1 Wie zijn de spelers aan de aanbodzijde en wat is hun logica?
Een eerste ingang om de spelers in kaart te brengen is de ‘Veldtekening middenveld kinderrechten
Vlaanderen’ (Doek, Bruning & van der Zon, 2012). De veldtekening bevat een analyse van de rol van
de Vlaamse kinderrechtenorganisaties en formuleert aanbevelingen voor een Vlaams beleid ter zake.
Concreet moest het onderzoek duidelijk maken wie welke rol vervult en wie welke rol idealiter zou
moeten vervullen om tot een effectief en efficiënt middenveld kinderrechten te komen.
De volgende onderzoeksvragen kwamen daarbij aan bod:





Welke taken en rollen vervullen de verschillende actoren in het middenveld kinderrechten op
papier (statuten, aktes, beleidsstukken etc.) en in de praktijk (jaarverslagen en eventueel
andere informatiebronnen)?
Welke taken en rollen behoort een middenveld kinderrechten te vervullen op grond van
internationaalrechtelijke regels en richtlijnen?
Is er sprake van overlap en/of lacunes in de veldtekening opgesteld onder 1, mede in het
licht van de bevindingen onder 2, en zo ja welke zijn deze?

Vertrekken we vanuit de ‘veldtekening’, dan zien we dat enkel UNICEF13 en Vormen14 als actoren
inzake kinderrechteneducatie worden vermeld. Op hun respectievelijke websites kunnen we
inderdaad informatie voor onderwijsactoren terugvinden. Beide organisaties hebben in het geheel
van hun werking de realisatie van kinderrechten of mensenrechten in hun missie.
De informatie op basis van de veldtekening lijkt ons onvolledig vanuit de vraag wie de spelers zijn op
het vlak van kinderrechteneducatie. Daarom wordt een tweede ingang toegevoegd: wie wordt voor
kinderrechteneducatie gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid? We weten uit een eerder
hoofdstuk al dat Art 27, Djapo, UNICEF, Kiyo en Plan België via Internationaal Vlaanderen subsidies
ontvingen voor projecten inzake kinderrechteneducatie, onder de noemer ‘ontwikkelingseducatie’.
Daarnaast noteerden we de Kinderrechtswinkel onder het decreet op het vernieuwd jeugd en
kinderrechtenbeleid.

13
14

www.unicef.be
www.vormen.org
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Kinderrechtswinkel15, Kiyo16 en Plan België17 profileren zich ook expliciet als
kinderrechtenorganisaties. Art 27 18 is een organisatie die focust op het recht op deelname aan het
culturele leven en om te genieten van kunst. Djapo19 is een educatieve organisatie die kinderen
anders wil laten denken over en kijken naar de wereld, zodat ze die zelf mee vorm kunnen geven.
Djapo werkt rond duurzame thema’s zoals klimaat, fair trade en water en heeft een bijzondere
aandacht voor de Noord-Zuidrelatie.
Plan België werkt samen met Kiyo, Djapo en Vormen (als Vlaamse organisaties) en DGDE en
Geomoun (als Franstalige partners) aan het project Kinderrechtenscholen. Op de website
www.kinderrechtenschool.be is educatief materiaal voor kinderrechteneducatie beschikbaar.
Daarnaast begeleidt het samenwerkingsverband scholen die een traject afleggen om een
Kinderrechtenschool te worden. Een Kinderrechtenschool wordt omschreven als een school waar
kinderen zich bewust zijn van hun rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd. De school geeft
kinderrechten een plaats in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement,
activiteiten... Om een Kinderrechtenschool te worden, werkt de school gedurende twee jaar aan een
kinderrechtenklimaat. Scholen die het volledige traject doorlopen, kunnen zich het label van
Kinderrechtenschool aanmeten.
Uiteraard moet in dit overzicht ook het Kinderrechtencommissariaat (KRC) als actor worden vermeld.
Het KRC publiceert naast adviezen, standpunten, themadossiers en jaarverslagen immers ook
educatief materiaal.
Via de ingang ontwikkelingssamenwerking is wellicht nog een heel veld aan organisaties die via hun
noordwerking het onderwerp mensenrechten of kinderrechten aanraken. Het zou ons echter te ver
leiden ook deze actoren allemaal te zoeken en op te sommen.

Hierboven brachten we de spelers in het veld van de kinderrechten- en mensenrechteneducatie in
beeld. Dit zijn de organisaties die een aanbod ontwikkelen m.b.t. kinderrechten- en
mensenrechteneducatie voor het onderwijs. Wanneer we hun logica proberen te achterhalen vinden
we in de missie van de organisaties een verwijzing naar kinderrechten of mensenrechten, of naar
Noord-Zuidrelaties en duurzaamheid.
Omdat subsidies bepaalde verplichtingen met zich mee brengen en dus de inhoudelijke lijn deels
mee bepalen, vinden we het relevant om na te gaan welke partners de organisaties in kwestie
vermelden. Wanneer we dus de websites van deze organisaties verder bekijken, zien we dat een
aantal onder hen ook zonder de steun van de Vlaamse Overheid kinderrechten- of
mensenrechteneducatie ontwikkelen. Bij financierders van deze initiatieven vinden we opvallend
veel federale partners en provincies terug. De Vlaamse Overheid komt bij de meeste organisaties
eerder als projectpartner in beeld, dan als structurele partner.

Naast organisaties zijn ook uitgeverijen producenten van educatief materiaal dat voor
kinderrechteneducatie en mensenrechteneducatie kan worden gebruikt. Dit veld is voor ons
15

www.kinderrechtswinkel.be
www.kiyo-ngo.be
17
www.planbelgie.be
18
www.art27vzw.be
19
www.djapo.be
16
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onbekend terrein en wordt daarom niet in het kader van dit document besproken. Wellicht is het
interessant om na te gaan op welke manier zij dit thema invullen en waarop zij zich hiervoor baseren.

4.2 Wat gebeurt er in de onderwijspraktijk?
Over hoe kinderrechteneducatie nu werkelijk in de onderwijspraktijk aanwezig is, bestaat in
Vlaanderen nog niet veel informatie. We vermelden drie recente onderzoeken voor de invalshoek
‘leerkrachten en andere onderwijsactoren’ in dit verband.
1) Bevraging van de ervaringen en meningen van leerkrachten door het
Kinderrechtencommissariaat, UNICEF België, de Ambrassade, de Kinderrechtencoalitie en
KeKi in 2014 (Ackaert, Buysschaert, Charkaoui, Kooij & Willems, 2014).
2) ‘Teaching and learning about child rights: A study of implementation in 26 countries’ uit
2015, waarin de Belgische context als casestudy is opgenomen (Jerome, Emerson, Lundy &
Orr, 2015).
3) Het onderzoek ‘Kinderrechteneducatie in de lerarenopleiding voor het lager onderwijs in
België’, dat recent door het HIVA werd uit uitgevoerd en binnenkort verschijnt (Van
Ongevalle, Knipprath & Fonteneau, 2016).

4.2.1 Ervaringen en meningen van leerkrachten
Om inkijk te krijgen in de ervaringen, de werkwijze en de kinderrechtenambities in het onderwijsveld
organiseerden, het Kinderrechtencommissariaat, UNICEF België, de Ambrassade, de
Kinderrechtencoalitie en KeKi in 2014 een bevraging van leerkrachten. Met deze bevraging werden
226 leerkrachten bereikt. Door de manier waarop de bevraging gebeurde, werden vooral
leerkrachten aangesproken die reeds een interesse hebben in kinderrechten. Van de respondenten
geeft 77% aan zelf les te geven over kinderrechten. Dit onderzoek laat niet toe representatieve
uitspraken te doen over kinderrechteneducatie in het Vlaams onderwijs. Wel kunnen we enkele
opvallende vaststellingen vermelden die in een latere fase verder kunnen worden geëxploreerd.
In het Vlaams onderwijs werkt men frequent rond maatschappelijke thema’s gewerkt die gemakkelijk
vanuit een kinderrechtenrechtenperspectief zouden kunnen behandeld of onderzocht worden, maar
waarbij die link niet expliciet wordt gelegd. Het gaat bijvoorbeeld over onderwerpen als pesten,
armoede, racisme, gelijke kansen. Als inhoud van kinderrechteneducatie zien leerkrachten in de
eerste plaats kennis over het Kinderrechtenverdrag. Hun informatie vinden ze vooral bij
kinderrechtenorganisaties.
Kinderrechten komen vooral aan bod in de levensbeschouwelijke vakken (met niet-confessionele
zedenleer op kop) en in Wereldoriëntatie. Leerkrachten zien niet goed hoe ze de vertaalslag naar
andere vakken kunnen maken. Hoe beter ze met kinderrechten vertrouwd zijn hoe meer ze de
vertaalslag over de vakken heen mogelijk zien.
Op schoolniveau komen kinderrechten vooral projectmatig in beeld, voornamelijk als jaarlijks
initiatief, of gekoppeld aan een specifiek thema. 31% van de respondenten geeft aan op het
mesoniveau geen acties te zien die met kinderrechten te maken hebben.
Als doel van kinderrechteneducatie zien leerkrachten hun leerlingen graag mondiger worden, willen
ze de ogen van de leerlingen openen voor de wereld rondom hen, en willen ze hun leerlingen doen
beseffen hoe goed ze het hebben (kinderrechteneducatie als sleutel tot plichtsbesef als het ware).
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Leerkrachten die aangeven te werken met kwetsbare groepen kinderen, verbinden vaker
emancipatorische doelen aan kinderrechteneducatie dan andere.
In deze bevraging werd ook ingegaan op de opleiding die de respondenten hadden gekregen. Drie
kwart van de leerkrachten gaf aan in zijn of haar opleiding geen kennis te hebben gemaakt met
kinderrechten, hoewel 88% van de respondenten dit noodzakelijk vindt. Ook in het aanbod voor
permanente vorming vinden leerkrachten naar hun zeggen te weinig mogelijkheden om zich in
kinderrechten te verdiepen.

4.2.2 Implementatie van kinderrechteneducatie in België
In een studie die vorig jaar door Queens University werd uitgevoerd, werd gezocht naar de mate
waarin kinderrechteneducatie in de onderzochte landen (waaronder België) wordt
geïmplementeerd, welke factoren dat proces hebben bevorderd en welke factoren de implementatie
hinderen. De studie gebeurde aan de hand van een online survey bij door UNICEF geïdentificeerde
nationale experten. Daarnaast werd een selectie van landen verder als case studie verder
onderzocht. België was één van deze landen.
Respondenten van de Vlaamse regio gaven aan dat binnen het curriculum het engagement bestaat
om les te geven over kinderrechten. Er is geen aparte rapportering hierover aan de inspectie. Wat de
training en opleiding van leerkrachten betreft is er geen brede praktijk om kinderrechten of
mensenrechten hierin te integreren, soms is er wel een particulier initiatief van een bepaalde
aanbieder. De belangrijkste knelpunten liggen in het feit dat wel een aantal engagementen zijn op
het vlak van curriculum en participatie van leerlingen, maar dat die een lage prioriteit en status
hebben.
In de case studie werd m.b.t. België gezocht naar verheldering van dilemma’s en spanningen m.b.t.
kinderrechteneducatie in het algemeen en meer in het bijzonder gericht op de lerarenopleiding. In
de beschrijving van de context wordt aandacht besteed aan het gevoel van inertie van de
geïnterviewden, door een groeiende bezorgdheid m.b.t. ongelijkheden in de uitstroom van het
onderwijs en beperkingen die inherent zijn aan het onderwijssysteem in België, met vrijheid van
onderwijs als een sterk principe, en met gefragmenteerde bevoegdheden. Dit maakt het bijzonder
moeilijk om adequate beleidsantwoorden te vinden voor de belangrijke uitdagingen. Er wordt ook
aangegeven dat het schijnbaar sterke beleidsengagement om kinderrechten op te nemen in de
erkenningsvoorwaarden een lege doos blijkt door het gebrek aan toezicht hierop.
In de case studie werden tal van good practices verzameld waarbij kinderrechten in het onderwijs
een plaats krijgen. Deze rijkdom aan praktijken die reeds bestaan worden door de onderzoekers
aangegeven als een goede basis om verder uit te breiden.
Verder werd ook nagedacht over mogelijke standaarden voor kinderrechteneducatie in België.
Volgende vraagstukken werden daarbij als belangrijke thema’s aangehaald:


Evenwicht tussen kennis, vaardigheden en attitudes.
De vraag die hierbij wordt gesteld is wat een gewenst niveau van kennis zou zijn voor
leerkrachten. Een aandachtspunt is de verbondenheid van kinderrechteneducatie met
waarden en attitudes, maar ook de hoeveelheid kennis over kinderrechten die nodig is om
dit onderwerp te kunnen verbinden met andere onderwijsgerelateerde onderwerpen als
diversiteit, conflict en milieu. Een gebrek aan expertise omtrent kinderrechten kan bijdragen
tot vervreemding ervan. Een antwoord hierop kan zijn dat leerkrachten zich niet als experten
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opstellen, maar samen met leerlingen een proces aangaan. Dit geeft echter als uitdaging dat
leerkrachten zich zo dubbel kwetsbaar moeten opstellen, wat tot heel wat weerstand kan
leiden.
Specifieke doelstellingen of brede transformatieve aspiraties.
De vraag wordt gesteld hoe ambitieus kinderrechteneducatie kan/mag zijn. Een knelpunt dat
in dit verband wordt vermeld, is de moeilijkheid om waarden en attitudes te leren en te
evalueren. Een ander aandachtspunt is het belang om kinderrechteneducatie te verbinden
met het leven van kinderen hier in België.
Coherentie en samenhang binnen en tussen instituten.
Aandachtspunt hierbij is de relatie tussen de klemtonen van het beleid en de impact op de
praktijk. Ook bestaat er een spanning tussen de autonomie van lerarenopleiders en de
integratie van kinderrechteneducatie in een volledig opleidingsprogramma.

4.2.3 Kinderrechteneducatie in de lerarenopleiding
Heel recent deed het HIVA een onderzoek naar kinderrechteneducatie in de Belgische
lerarenopleidingen. Dit rapport verschijnt binnenkort. Hierbij werden zowel opvattingen van
lerarenopleiders als reeds bestaande praktijken in kaart gebracht. Het onderzoek toont dat
lerarenopleiders positief staan tegenover kinderrechteneducatie. Het kan volgens hen toekomstige
leerkrachten helpen in het omgaan met uitdagingen waarmee ze in de klas geconfronteerd worden.
Kinderrechteneducatie wordt ook gezien als een kader om te reflecteren over de eigen praktijken. In
het onderzoek valt echter ook op dat niettegenstaande de positieve ingesteldheid er geen expliciete
implementatie is in de praktijk. Kinderrechteneducatie komt vooral op een impliciete manier aan bod
in de opleidingen. De onderzoekers wijzen op een gebrek aan kennis bij de meerderheid van de
opleiders.
Uit de aanbevelingen in het rapport onthouden we o.a. een oproep om te investeren in kennis over
kinderrechten bij docenten en student-leerkrachten en dit te expliciteren in bestaande
opleidingsonderdelen. Daarnaast moeten studenten worden aangemoedigd om kritisch te
reflecteren en in debat te gaan met anderen over kinderrechten en daarbij linken te leggen met hun
eigen ervaringen, hun sociale en culturele context en hun eigen perspectieven over de wereld.
Daarbij hoort ook een vraag naar de ontwikkeling van een conceptueel kader voor
kinderrechteneducatie.

4.2.4 Uitdagingen
Over de praktijk van kinderrechteneducatie in het Vlaamse onderwijs zijn voorlopig weinig gegevens
beschikbaar. Toch geven de beschreven onderzoeken een zeker beeld van de huidige stand van
zaken. Uit de beschreven onderzoeken krijgen we de indruk dat er wel degelijk interessante en
mogelijks inspirerende praktijken bestaan, maar dat die afhankelijk zijn van het persoonlijke
engagement van individuele leerkrachten en docenten. We denken dat het interessant kan zijn deze
praktijken verder in kaart te brengen. Inspirerende praktijken kunnen helpen om een beter begrip
van kinderrechteneducatie te realiseren en om de praktijk van onderuit te versterken.
Verder lijkt het ons ook zinvol dat de ondersteuningsnoden van leraren en docenten die in de
onderzoeken worden aangeven, verder worden verkend en ondervangen.
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4.3 De container van de educaties
In het raamadvies over educaties vermeldt de VLOR dat onder de noemer ‘educaties’ een lange stoet
van maatschappelijke verwachtingen aan de poort van de onderwijssector komt kloppen. Hierboven
hebben we reeds gezien dat mensenrechten- en kinderrechteneducatie vaak overlappen met andere
‘educaties’. Afhankelijk van de bron en de gehanteerde invalshoek wordt de ene dan wel de andere
educatie als meest ‘overkoepelend’ beschouwd.
Hoe die educaties zich tot elkaar verhouden en welke visie hierachter steekt is echter moeilijk te
achterhalen. Op het risico af heel wat informatie te missen, wagen we ons voorzichtig aan een kleine
mapping van educaties en hun invulling.
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Gezondheidseducatie is één van de pijlers van de kadermethodiek ‘Gezonde School 20’,
uitgewerkt door het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw
(VIGeZ). Naast de organisatie van gezondheidseducatie wordt verwacht dat de school
aandacht heeft voor de inrichting van de school en het schoolklimaat via structurele
maatregelen. Voor de verschillende gezondheidsthema's kan de school ook afspraken maken
en kan ze leerlingenbegeleiding en zorg organiseren voor risicogroepen en individuele
leerlingen. Doel is een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid op school uit te werken, waarbij een
mix van de verschillende componenten/strategieën noodzakelijk is. Uiteindelijk zou dit beleid
moeten resulteren in duurzame effecten op het niveau van gezondheidsgerelateerd gedrag.
In Vlaanderen wordt gezondheidseducatie niet expliciet aan kinderrechten of
mensenrechten gelinkt. Toch vinden we bij VIGeZ aandacht voor een sociale dimensie van de
gezondheidspromotie en voor gelijke kansen.



Herinneringseducatie is volgens het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH)
“werken aan een houding van actief respect in de huidige maatschappij vanuit de collectieve
herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is door menselijke gedragingen als oorlog,
intolerantie of uitbuiting en dat niet vergeten mag worden.” Dit comité bestaat uit de
pedagogische verantwoordelijken van een aantal belangrijke actoren op het vlak van
herinneringseducatie (In Flanders Fields Museum, Oorlog en Vrede in de Westhoek, Kazerne
Dossin, Fort van Breendonk, Stichting Auschwitz, Instituut voor Veteranen IV-NIOOO, RCN
Justice & Démocratie, Tumult, Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen), de
pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende onderwijsnetten en het Ministerie
van Onderwijs en Vorming. Op de website van het BCH, www.herinneringseducatie.be
vinden we hier en daar een verwijzing naar mensenrechten, maar de link tussen beide
educaties wordt op de website niet echt geëxpliciteerd. Dit gebeurt wel in de ‘Toetssteen
Herinneringseducatie’, waarin het doel van herinneringseducatie wordt geëxpliciteerd als
leiden tot ‘actie’ en tot een ‘engagement’ om individueel of collectief in actie te komen bij
onrecht of respectloosheid. Mensenrechten zoals omschreven in de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens (1948) zijn hierbij de maatstaf.

www.gezondeschool.be
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Verder vermelden we ook ‘vredeseducatie’, wat in de publicatie ‘Over positieve en negatieve
vrede: Vredesopvoeding voor het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen: conceptuele
afbakening en analyse van het aanbod’ (Castryck & Duquet, 2010) als een koepelbegrip
wordt gebruikt voor ‘internationale opvoeding’, ‘mensenrechteneducatie’,
‘ontwikkelingseducatie’, ‘milieueducatie’ en ‘opvoeding voor conflicthantering’. Deze
publicatie werd uitgebracht door het Vlaams Vredesinstituut in 2010.



Natuur- en milieueducatie (NME) is leren over natuur en milieu (kennis) en/of in de natuur
(ervaring en betrokkenheid). Met NME streeft de dienst NME van het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid (LNE) ernaar een blijvende en
zorgende houding op te wekken voor de natuur en het milieu. Hiervoor is het volgens hen
belangrijk een ecologische basiskennis te hebben en zelfstandig en kritisch te kunnen
denken. NME richt zich daarbij tot iedereen, van jong tot oud. De dienst NME streeft naar de
bevordering van kwaliteitsvolle natuur- en milieueducatie in Vlaanderen. Op die manier wil
ze bijdragen aan de vorming van kritische burgers die bereid en in staat zijn mee vorm te
geven aan een ecologisch verantwoorde leefomgeving en een duurzame ontwikkeling van
onze samenleving.



In het kader van de opdrachten van LNE bestaat ook het MOS-project (Milieuzorg Op School).
MOS ondersteunt basis- en secundaire scholen, om van de school een milieuvriendelijke en
duurzame leeromgeving te maken. De bedoeling van MOS is jongeren te overtuigen om te
kiezen voor duurzaam denken en doen. Het MOS-programma biedt scholen mogelijkheden
om het eigen engagement uit te diepen, samen met leerlingen, met de hele
schoolgemeenschap en met de ruimere omgeving. Voor MOS-scholen bestaat een aparte
website www.mosvlaanderen.be met o.a. educatief materiaal en een 20-koppig
ondersteunend team, gespreid over de Vlaamse provincies. MOS valt onder de bevoegdheid
van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het Departement LNE coördineert
de MOS-werking in samenwerking met de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.



Dichtbij NME ligt de Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) wat ook door LNE wordt
aangestuurd. Hierrond bestaat een Vlaams Implementatieplan en adviezen van de Vlaamse
Onderwijsraad (VLOR) en Minaraad. Volgens de Minaraad en de Vlaamse Onderwijsraad is
educatie voor duurzame ontwikkeling een ‘kompas voor andere educaties’, zoals
gezondheidsbevordering, vredeseducatie, opvoeden tot burgerzin, mensenrechteneducatie,
natuur- en milieueducatie, ontwikkelingseducatie, mondiale vorming, enz.



Verder zijn ook de begrippen ‘mondiale vorming’ en ‘wereldburgerschapseducatie’ vaak
terug kerende begrippen. Deze kunnen we als synoniemen gebruiken. De bedoeling van
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wereldburgerschapseducatie is volgens Kleur Bekennen21 de nieuwe generatie jongeren
meer bewust te maken over de effecten van hun handelen op andere plaatsen in de wereld.
In de 'wereldburgerdroom' van Kleur Bekennen kijken jongeren verder dan hun eigen
grenzen en zetten ze zich steeds actiever in voor een duurzame samenleving. Ze stimuleren,
inspireren en ondersteunen leerkrachten om in de klas te werken rond een aantal
invalshoeken van wereldburgerschap. Hierdoor worden de leerlingen zich meer bewust van
hun plek in de samenleving en de actieve bijdrage die ze kunnen leveren. ‘Mensenrechten’ is
één van de acht hoofdthema’s waarrond wordt gewerkt.



Ook de term ‘ontwikkelingseducatie’ is hierboven al gevallen. Het is zoals vermeld een term
die in de sector van ontwikkelingssamenwerking wordt gebruikt voor sensibilisatieacties en
bewustwordingscampagnes over internationale samenwerking in het Noorden. In de
Vlaamse Regelgeving wordt ontwikkelingseducatie gedefinieerd als ‘activiteiten die actief
burgerschap stimuleren door inzichten, houdingen en gedragingen van mensen te
ontwikkelen opdat ze via individuele of collectieve actie meewerken aan de uitbouw van een
meer solidaire en duurzame mondiale samenleving’22.



Verder gebeurt binnen het onderwijs ook ‘verkeerseducatie’ en ‘mobiliteitseducatie’.
Hiervoor kunnen scholen soms een beroep doen op de lokale politie. Verkeerseducatie is
gericht op veiligheid in het verkeer, maar ook verkeersveilige schoolomgevingen. Het wordt
soms ook verbonden met gezondheidseducatie en met milieueducatie en duurzaamheid.



Tot slot vermelden we de ‘cultuureducatie’, waarvan in Vlaanderen een rijke traditie bestaat.
Cultuureducatie maakt al sinds jaar en dag een wezenlijk onderdeel uit van het Vlaamse
cultuurbeleid. Elke organisatie binnen de gesubsidieerde culturele sector neemt expliciet dan
wel impliciet een cultuureducatieve rol op. De beleidsnota cultuur 2009-2014 verbindt
cultuureducatie met het begrip culturele competentie, dat gezien wordt als het vermogen
om keuzes te maken en zelfstandig, kritisch en creatief te kunnen omgaan met de
cultuurgoederen en –uitingen die ons omringen, maar ook met het ruimere sociaal-cultureel
en maatschappelijk gebeuren 23. Tussen de beleidsdomeinen Cultuur en Onderwijs bestaat
een structurele samenwerking. Op het Departement Onderwijs is de Canon Cultuurcel actief,
die fungeert als aanspreekpunt omtrent cultuureducatie voor actoren uit het onderwijsveld.
Dwarsverbindingen tussen cultuureducatie en mensenrechten of kinderrechten worden niet
expliciet gelegd op de websites van de Vlaamse Overheid, maar zijn in de praktijk uiteraard
wel mogelijk.

21

www.kleurbekennen.be
Kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking (22/06/2007):
http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1016071.html voor de gecoördineerde versie.
23
https://cjsm.be/cultuur/themas/cultureel-leren-en-cultuureducatie/cultuureducatie-binnen-cultuur-enjeugd
22
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Uit dit overzicht kunnen we afleiden dat de Vlaamse maar ook de federale en provinciale overheden
heel wat investeren in ‘educaties’. Elke educatie blijkt een eigen historiek en klemtoon te hebben. De
ene educatie wordt al meer dan de andere aangestuurd door de overheid. De visie achter bepaalde
klemtonen is echter heel moeilijk te achterhalen.
We willen ons in het kader van dit advies niet wagen aan de zoveelste typologie, maar vragen ons
wel af wat de effecten van dit kluwen aan begrippen zijn op de praktijk.
Het lijkt erop dat elke educatie via kennis en inzichten m.b.t. bepaalde thema’s wil werken aan
attitudes en waarden. Toch worden die niet altijd even duidelijk geëxpliciteerd. De verbinding tussen
educaties en waardenopvoeding zou een interessante piste kunnen zijn voor verdere exploratie.
We vragen ons af of de interpretatieruimte, de veelheid en overlap van doelstellingen en
invalshoeken, en de complexiteit van de thema’s eerder negatief, dan wel eerder positief is voor de
onderwijspraktijk. Beide zijn wellicht mogelijk. Gesprekken met onderwijsactoren zouden hierop een
beter zicht kunnen geven.
We kunnen ook niet achterhalen wat de positie of de visie van de Vlaamse Overheid is in dit verband
of hoe zij kinderrechten- en mensenrechteneducatie in dit geheel wil zien en welke ambities ze op
dat vlak heeft. Het zou een interessante oefening kunnen zijn voor de overheid om hierover na te
denken.

4.4 Kennis, vaardigheden en attitudes van kinderen en jongeren
Om antwoord te krijgen op de kennis, vaardigheden en attitudes van kinderen en jongeren, leunt de
International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)24 het dichtst aan bij de gezochte informatie.
Vlaanderen onderzoekt samen met 38 andere landen wereldwijd de burgerzin bij 14-jarigen. Hierbij
wordt gepeild naar hun kennis, attitudes en vaardigheden rond maatschappelijk belangrijke
begrippen als democratie, multiculturaliteit en mensenrechten. In de ICCS-bevraging worden
daarnaast ook vragen gesteld over het Europese bestuursniveau. Ook ouders en leerkrachten
worden bevraagd. Vlaanderen nam in 2009 voor een eerste maal deel aan de studie. In 2016 volgt
een nieuwe bevraging. In de bespreking van de resultaten worden de scores van Vlaamse leerlingen
vergeleken met internationale scores (die dus alle andere 38 landen omvatten) en met (West)Europese landen.
Wat in deze studie echter niet wordt bevraagd zijn kennis, vaardigheden en attitudes die meer
specifiek gelinkt worden aan kinderrechten. Hierover vinden we ook elders geen informatie.
Wanneer we de samenvatting van de studie uit 2009 lezen, komt Vlaanderen eerder negatief in
beeld. Waar Vlaamse leerlingen gemiddeld tot betrekkelijk goed op scoren zijn de kennisschalen, die
feitelijke kennis over burgerschap bevragen. De Vlaamse score ligt ook dicht bij het West-Europese
gemiddelde voor wat betreft ‘vertrouwen in politieke instellingen’, ‘participatie aan buitenschoolse
burgerschapsinitiatieven’ (meer specifiek ‘geld inzamelen voor een goed doel’) en ‘houding ten
opzichte van gendergelijkheid’. Vlaamse leerlingen scoren slechter voor alle andere schalen zoals
‘belang hechten aan fundamentele democratische rechten’, ‘kansen en rechten geven aan etnische
groepen’, ‘burgerschapsdoeltreffendheid’, ‘verwachte deelname aan legale protestvormen’ en
‘verwachte electorale participatie’. De scores voor ‘houding tegenover immigranten’, ‘politieke
24
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interesse’, ‘politiek zelfbeeld’, ‘de mate waarin jongeren over politiek discussiëren’, ‘verwachte
politieke participatie als volwassenen’, ‘verwachte participatie als jongere’ en ‘attituden ten opzichte
van het eigen land’ worden in de samenvatting van de studie ronduit slecht genoemd.
In de studie worden niet alleen kennis, vaardigheden en attitudes van jongeren bevraagd, maar ook
hoe leerlingenparticipatie en burgerschapsopvoeding op school aan bod komen. Ook hier zien we
Vlaanderen achterop hinken bij indicatoren als ‘effectieve participatie op school aan
burgerschapsgerelateerde activiteiten’, ‘openheid van het klasklimaat’ (hierin zitten items als
‘vormen van een eigen mening’, ‘openlijk uiten van een mening’, ‘omgaan met verschillende
meningen’ en ‘het voeren van debat’). Op andere schalen m.b.t. leerlingenparticipatie en klimaat op
school scoren Vlaamse jongeren wel op of boven het Europese gemiddelde: goede relatie tussen
leerlingen en leerkrachten, inspraak op school en het belang dat gehecht wordt aan
leerlingenparticipatie.
Verder werden ook schoolhoofden en leerkrachten bevraagd over de manier waarop
burgerschapsopvoeding aan bod komt en wat het doel ervan is. Hier geven de onderzoekers aan dat
opvallende verschillen worden vastgesteld tussen Vlaanderen en andere landen. 83% van de scholen
in Vlaanderen gaf aan dat burgerschapsopvoeding het resultaat is van de schoolcultuur. Hiermee
bedoelt men de manier waarop de school georganiseerd is en de leerlingen behandeld worden. Dit
percentage ligt ver boven het internationale en Europese gemiddelde en wijst er volgens de
onderzoekers op dat Vlaamse directies veel belang hechten aan het school- en klasklimaat voor
opvoeding tot burgerzin.
Daarnaast stellen Vlaamse schoolhoofden wel significant vaker dat burgerschapseducatie geen deel
uitmaakt van het curriculum dan in West-Europa.
Wanneer gevraagd wordt wat het doel is van burgerschapsvoeding vindt dit onderzoek ook
opmerkelijke verschillen tussen Vlaanderen en andere landen. Directies en leerkrachten in WestEuropese landen vinden kennis over de rechten en de plichten van burgers zeer belangrijk. Onder de
bevraagde Vlaamse directies vindt slechts 19% van de respondenten dit als 1 van de belangrijkste
doeleinden.
Het is verder ook opmerkelijk hoe weinig Vlaamse leerkrachten thema’s van burgerschapseducatie in
hun lessen behandelen of hoe weinig vertrouwd ze zijn met het onderwijzen van deze thema’s. Het is
echter moeilijk om de resultaten voor Vlaanderen te vergelijken met internationale en Europese
gemiddelden omdat er mogelijks een taalprobleem is opgetreden in het onderzoek. Het meest
vertrouwd blijken Vlaamse leerkrachten met het lesgeven over thema’s gerelateerd aan milieu en
media. Ze zeggen het minst vertrouwd te zijn met het onderwijzen over rechtbanken en –instellingen
en de economie en het bedrijfsleven.

4.5 Tussentijdse conclusie
Op basis van de hierboven beschreven informatie m.b.t. kinderrechten- en mensenrechteneducatie
in de onderwijspraktijk, zien we dat er aan de basis heel wat werk wordt verricht waarop verder kan
worden gebouwd. Tegelijkertijd lezen we dat het moeilijk is om te achterhalen wat precies de visie
van de overheid is over kinderrechten- en mensenrechteneducatie, maar ook over sommige andere
educaties en over de samenhang tussen al deze deeleducaties.
We lezen ook dat de praktijk behoefte ervaart aan ondersteuning en verdere ontwikkeling. Een
duidelijk kader van de overheid zou ook hier helpend kunnen zijn. Afgaande op de conclusies van de
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ICCS-studie denken we te mogen stellen dat het tijd wordt dat kinderrechten- en
mensenrechteneducatie in het onderwijs meer structurele aandacht krijgt.

5 Aanbevelingen en discussie
In dit document hebben we kinderrechten- en mensenrechteneducatie vanuit verschillende
invalshoeken in kaart gebracht. In dit concluderende hoofdstuk willen we een overzicht geven van
wat we uit deze mapping hebben geleerd en welke vragen we kunnen stellen voor verdere
verdieping in het thema. We gaan in op de 3 aspecten die ons het meest zijn bijgebleven.

Kinderrechten zijn geen puur juridisch verhaal, maar dagen ons uit om na te denken over relaties
tussen mensen, over hoe we naar elkaar kijken en ons tot elkaar verhouden, over
machtsverhoudingen in de samenleving, hoe die kunnen evolueren in de richting van een grotere
sociale rechtvaardigheid en menselijke waardigheid, en over welke rol kinderrechten daarin kunnen
spelen.

Reflectie over de praktijk
Het benaderen van onderwijs vanuit de kinderrechten legt een aantal verantwoordelijkheden bloot.
Ten eerste is er de verantwoordelijkheid van scholen om kinderen te respecteren als houders én
beoefenaars van mensenrechten. Respectvolle relaties tussen alle deelnemers aan de schoolcontext
staan hierbij centraal. De school draagt dus de verantwoordelijkheid om kinderen te beschermen
tegen discriminatie, geweld en andere negatieve acties die hun menselijk waardigheid kunnen
bedreigen. Heel wat kinderen ervaren de school echter als een plaats van uitsluiting en sociale
controle (Vanobbergen, 2013). Deze discrepantie tussen onze feitelijke verantwoordelijkheid als
mede-opvoedingsverantwoordelijken en sommige (vaak) onbewuste praktijken nodigt uit tot
reflectie over de praktijk.
Daarnaast draagt de school de verantwoordelijkheid kinderen te onderwijzen als houders en
beoefenaars van mensenrechten door kansen te creëren om kennis, vaardigheden en capaciteiten te
ontwikkelen die ze nodig hebben om ten volle van hun mensenrechten te genieten en gebruik te
maken.
In het dagelijkse leven zijn beide acties van respecteren en onderwijzen met elkaar verweven.
Daarom is het van belang te reflecteren over de relaties tussen de deelnemers aan de educatieve
setting voor een goed begrip van de betekenis van kinderrechten in onderwijs. Kinderrechten doen
ons dus ook nadenken over machtsverhoudingen en over onze eigen kijk en positie t.a.v. kinderen.
Scholen zouden, zoals Vanobbergen (2013) aangeeft, meer tijd en ruimte moeten nemen en krijgen
om de morele dimensie van hun maatschappelijke opdracht op te nemen. We menen echter dat
leerkrachten en scholen, naast tijd en ruimte, ook nood hebben aan houvast om met deze kwesties
aan de slag te gaan. Daarom zouden we het dus interessant vinden om op zoek te gaan naar tools om
een diepgaandere vorm van reflectie vanuit een kinderrechtenperspectief in de onderwijscontext te
faciliteren en te ondersteunen.
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Drempels en spanningen
In dit document is duidelijk geworden dat kinderrechten- en mensenrechteneducatie meer is dan
een les of lessenreeks over kinderrechten en mensenrechten. Kinderrechten- en
mensenrechteneducatie komen zowel in de internationale instrumenten als in de literatuur in beeld
als een veel verder strekkende praktijk, als een langdurend proces, als een open en ervaringsgerichte
praktijk, als een ontdekkingstocht waar alle betrokkenen uit leren, en niet alleen de kinderen, als een
reflectieve praktijk. De dialoog tussen deze betrokkenen maakt er een essentieel deel van uit. In
dialoog gaat men op zoek naar de verschillende interpretaties die kunnen worden gegeven aan de
situaties die door kinderen worden ervaren en beleefd.
Dit levert spanningen op die te maken hebben met hoe het onderwijs functioneert. We denken
hierbij bijvoorbeeld aan de druk van het curriculum en de concurrentie tussen de inhouden die op
school aan bod moeten komen. Kinderrechteneducatie mag dan zelf van dat curriculum deel
uitmaken, toch blijken er heel wat weerstanden te bestaan. Sommige daarvan hebben te maken met
onzekerheden van de leraren zelf, andere lijken meer inherent in het onderwijs als instituut
aanwezig. We denken dat het interessant kan zijn deze onzekerheden binnen de Vlaamse context
verder te verkennen. Als antwoord op de onzekerheden van leraren denken we in de richting van het
geven van impulsen voor het uitwerken van een ondersteunings- en vormingsaanbod als een
mogelijke volgende stap. Daarnaast denken we dat er nood is aan het versterken van het draagvlak
voor mensenrechten- en kinderrechteneducatie en het bevestigen van het mandaat van scholen en
individuele leraren om hierrond te werken.
Verder denken we dat het nodig is dat de overheid in dialoog met betrokkenen een visie ontwikkelt
en ambities met betrekking tot kinderrechten- en mensenrechten(educatie) in het onderwijs
duidelijker gaat expliciteren. Concrete aanknopingspunten vinden we op dit moment in het debat
over de eindtermen en in de ontwikkeling van het Referentiekader Onderwijskwaliteit. Zoals
beschreven expliciteert de overheid dit best op vlak van structuren, processen én relaties. We zeggen
het echter met enige voorzichtigheid. Uit presentaties op ‘the Sixth International Human Rights
Education Conference’ afgelopen december (www.ihrec2015.org) bleek immers dat het definiëren
van mensenrechteneducatie door een overheid niet per definitie een goede zaak is . Deze oefening
dient mede daarom te gebeuren met respect voor de autonomie en pedagogische vrijheid van de
scholen en ingebed in een breder maatschappelijk debat, wat het een uitdagende opdracht maakt.
Ook op het vlak van financiële impulsen voor kinderrechten- en mensenrechteneducatie is het
volgens ons nodig dat er meer duidelijkheid bestaat over waar een overheid zich wel en niet in wil
engageren en waarom. We denken dat deze oefening samen kan gaan met een ruimere afstemming
en visie-ontwikkeling over de educaties in het algemeen, overheen de verschillende beleidsdomeinen.
De inhoudelijke invulling van praktijken en van ontwikkelde materialen is naar we vermoeden
afhankelijk van de overheid die dit financiert en de regelgeving van waaruit dit gebeurt. Subsidies
brengen ook verplichtingen met zich mee en kunnen een inhoudelijke lijn dus mee bepalen. We
denken dat het daarom interessant is om na te denken over mogelijke beleidsimpulsen die
kinderrechteneducatie als een open, ervaringsgerichte en reflectieve praktijk ondersteunen.
Zoals ook in geconsulteerde bronnen blijkt, speelt ook de lerarenopleiding een belangrijke rol. We
moeten echter voorzichtig zijn en niet alle heil daar willen zoeken. Lerarenopleidingen realiseren hun
opdracht immers ook zelf binnen een bestaande context en in nauw contact met het bestaande
werkveld. Toch kan het interessant zijn om bijvoorbeeld het beroepsprofiel van de leraar waarop de
opleidingen zich baseren vanuit een kinderrechtenperspectief te analyseren. Welke competenties
hebben leraren nodig om kinderrechten- en mensenrechteneducatie als een ervaringsgerichte,
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reflectieve en open praktijk te realiseren? Welke gevolgen hebben de verantwoordelijkheden
‘respecteren van kinderen als houders en beoefenaars van rechten’ en ‘onderwijzen van kinderen als
houders en beoefenaars van rechten’ voor de opleidingen? Welke impulsen kan de overheid geven
aan de lerarenopleidingen om hiermee aan de slag te gaan?

Waarden
Tot slot komen we bij de vraag of kinderrechten en mensenrechten ‘iets anders’ zijn dan andere
‘gewone’ inhouden in het curriculum, de regel van 3, de val van het Romeinse Rijk, de dt-regel,
tekstanalyse, vervoeging van Franse werkwoorden, esthetica...? In dit document is gebleken dat
kinderrechten- en mensenrechteneducatie te maken heeft met waarden, maar dat geldt uiteraard
niet alleen voor kinderrechten en mensenrechten. Is het de waardengeladenheid van kinderrechtenen mensenrechteneducatie die het misschien moeilijker maakt voor de praktijk om ermee om te
gaan?
Vandaag wordt het woord ‘waarden’, vaak voorafgegaan door het bezittelijk voornaamwoord ‘onze’
geregeld in de mond genomen in de context van de vluchtelingencrisis, en in de context van
radicalisering en terreur, zonder daarbij te benoemen wat die precies zijn en waar die vandaan
komen. We vergeten daarbij ook gemakkelijk dat ‘onze’ eigen waarden ook heel uiteenlopend en
verschillend kunnen zijn. Wordt het niet dringend tijd om ook aan dit deel van het debat meer
aandacht te besteden?
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7 Bijlage: Overzicht van de gevonden fiches m.b.t. mensenrechtenen kinderrechten-educatie in de KeKi-databank (zoekopdracht 19
oktober 2015)
Zoekterm: kinderrechteneducatie (8 hits), mensenrechteneducatie (30 hits), waartussen veel
overlap. Mensenrechteneducatie is een zoekterm in de databank, kinderrechteneducatie niet.
Resultaat: 33 unieke fiches
Hiervan 1 fiche met lege kruisverwijzing naar de JOP-databank (die zelf geen fiches bevat omtrent
mensenrechteneducatie).
Tussen de fiches verschijnt het onderzoek van Didier Reynaert 2 keer: 1 keer als onderzoek en 1 keer
als publicatie.
Resultaat: 31 titels

Ang, F., Berghmans, E., Cattrijsse, L., Delens-Ravier, I., Delplace, M., Staelens, V., Vandewiele, T.,
Vandresse, C., Verheyde, M., (2006). Participation Rights of Children. Mortsel: Intersentia.
In dit boek wordt over kinderrechten nagedacht door een Belgisch interdisciplinair netwerk over
kinderrechten. Het eerste deel van het boek omvat een uitgebreide juridische analyse van Artikel 12
IVRK en een aantal bedenkingen over het concept van participatie. In het tweede gedeelte van het
boek worden participatierechten van kinderen geanalyseerd in verschillende domeinen: het
internationaal strafrechtsysteem, vluchtelingenbescherming, jeugdrecht, bescherming tegen
drugmisbruik, jeugdbescherming, geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, adoptie, school en
mensenrechteneducatie.
Enkel hoofdstuk over mensenrechteneducatie opgenomen in analyse.

Camicia, S.P., & Saavedra, C.M. (2009). A New Childhood Social Studies Curriculum for a New
Generation of Citizenship. The International Journal of Children’s Rights, 17(3), 501-517.
De traditionele concepten van maatschappelijke vorming in de Verenigde Staten en de bredere
reikwijdte van het curriculum worden uitgedaagd door globalisering en transnationalisatie, aangezien
nieuwe opvattingen omtrent burgerschap optreden. In deze conceptuele analyse wordt het
curriculum-concept van maatschappijleer voor kinderen aangepast om op deze manier aan de
opkomende veranderingen tegemoet te komen. Ten eerste wordt er een theoretisch kader
voorgesteld dat de literatuur samenvat op het vlak van multicultureel, globaal en democratisch
onderwijs. Ten tweede wordt er een voorstel gemaakt om curriculum en onderzoek open te stellen
voor inspraak van de studenten, vooral van transnationale studenten. Deze herconceptualisatie heeft
belangrijke implicaties voor het curriculum van maatschappijleer voor kinderen, indien deze sociaal
aanvaardbaar is en tegemoet komt aan de veranderende grootte, types en kwaliteiten van de
gemeenschappen waarin de studenten zich bevinden.
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Cassidy, C., Brunner, R., & Webster, E. (2013). Teaching human rights? “All hell will break loose!”.
Education, Citizenship and Social Justice, 9(1), 19-33.
Mensenrechteneducatie is een prominente belangstelling van een aantal internationale organisaties.
De afgelopen twintig jaar was het een dominant onderwerp op de agenda van de VN. Het VNdecennium voor mensenrechteneducatie (1995-2004) werd opgevolgd door het World Programme
voor mensenrechteneducatie (2005- heden) en de recent aangenomen VN-verklaring over
Mensenrechten betreffende Onderwijs en Training. Dit artikel schuift de bevindingen van een project
naar voor dat peilt naar de kennis van mensenrechteneducatie bij studenten die een lerarenopleiding
en praktijk omtrent kindertijd volgden aan één van de universiteiten in Schotland. De studenten
werden uitgenodigd om hun ervaringen en attitudes omtrent mensenrechteneducatie te delen.
Sommige studenten waren zelfverzekerd over hun aanpak betreffende mensenrechteneducatie,
terwijl anderen barrières aanhaalden. Dit ging ook over hun eigen kennis en over bepaalde
structuren die ten opzichte van hen handelen als leraar. Eerste conclusies geven aan dat studenten in
de lerarenopleiding zich niet goed vertrouwd voelen met mensenrechteneducatie en dat deze
bevinding zeker moet aangehaald worden in de lessen van de lerarenopleiding.

Cattrijsse, L., & Verhellen, E. (1992). Vorming rond rechten van kinderen in het onderwijs: een
curriculumonderzoek en internationaal vergelijkend onderzoek in verband met de vorming inzake
rechten van kinderen in het secundair onderwijs. Rijksuniversiteit Gent (RUG).
Deze publicatie is onderdeel van het onderzoek 'Curriculum-onderzoek en internationaal vergelijkend
onderzoek in verband met de vorming inzake rechten van kinderen in het secundair onderwijs.' van
Verhellen, Eugeen.
Niet opgenomen in de analyse.

Chen, H., Tung, Y., Tang, I. (2014). Teaching about Human Rights in a Social Work Undergraduate
Curriculum: The Taiwan Experience. British Journal of Social work.
Deze studie werd opgezet om de wijziging in attitudes van ondergegradueerde sociaal werk
studenten te onderzoeken in het kader van het voltooien van de module omtrent mensenrechten
tegen het eind van het academische programma in Taiwan. Vijfentwintig studenten die ingeschreven
zijn in de moduele omtrent 'Human Rights, Gender and Social Work' aan de universiteit in het
centrum van Taiwan werden geëvalueerd door middel van een zelf gerapporteerde verandering in de
attitude omtrent mensenrechten voor en na de participatie in het semester waarin de module werd
aangeboden. Er werd gebruik gemaakt van kwantitatieve analyse. Het volgen van een educatieve
opleiding gedurende één semester zorgde voor een duidelijk merkbare statistische wijziging
merkbaar in hun attitude omtrent mensenrechten. De verbinding van mensenrechten met sociaal
werk praktijken kan gefaciliteerd worden door een specifieke onderzoeksmethodologie te volgen.

Committee on the Rights of the Child (2001.) General Comment No. 1 (2001). Article 29 (1): The aims
of education. UN Doc. CRC/GC/2001/1
In deze Algemene Commentaar behandelt het Comité de betekenis en functies van artikel 29(1) VRK
inzake de doelstellingen van onderwijs. Bijzondere aandacht wordt besteed aan
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mensenrechteneducatie en implementatie, toezicht en evaluatie. Het Comité roept de lidstaten op
om: - meer aandacht te besteden onderwijs als een dynamisch proces, alsook aan het bedenken van
manieren om veranderingen m.b.t. artikel 29(1) in de loop van de tijd te meten; - een omvattend
nationaal actieplan op te stellen om de verwezenlijking van de doelstellingen uit artikel 29(1) te
promoten en te overzien; - een evaluatieprocedure op te stellen die beantwoordt aan klachten
inzake de inconsistentie van bepaalde beleidsvormen en praktijken met artikel 29 (1); - uitdagingen
en verwezenlijkingen m.b.t. de implementatie van artikel 29(1) weer te geven in hun periodieke
rapporten.

Council of Europe - Parliamentary Assembly (PACE) (2008). Recommendation 1849 (2008) for the
promotion of a culture of democracy and human rights through teacher education. REC 1849 (2008)
In deze aanbeveling vraagt PACE het Comité van Ministers een beroep te doen op de regeringen en
autoriteiten van de lidstaten om de ervaring en expertise van de Raad van Europa inzake onderwijs
voor democratie en mensenrechten in acht te nemen. De rol van leraren en ander onderwijzend
personeel in het promoten van deze cultuur mag niet onderschat worden.

Council of Europe - Committee of Ministers (2010). Recommendation CM/Rec(2010)7 on the Council
of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education.
CM/Rec(2010)7
Onderwijs speelt een essentiële rol bij het bevorderen van de kernwaarden van de Raad van Europa:
democratie, mensenrechten en de rechtsstaat, evenals bij het voorkomen van
mensenrechtenschendingen. Meer in het algemeen wordt onderwijs ook steeds meer gezien als een
verdediging tegen de toename van geweld, racisme, extremisme, vreemdelingenhaat, discriminatie
en onverdraagzaamheid. Dit groeiende besef komt tot uiting in de aanneming van het Raad van
Europa Handvest inzake onderwijs voor democratisch burgerschap en mensenrechteneducatie. Het
Handvest zal een belangrijk referentiepunt worden voor al diegenen die bij burgerschap en
mensenrechteneducatie betrokken zijn. Het heeft als doel om een focus en katalysator voor actie in
de lidstaten te vormen, alsook om een manier te voorzien om goede praktijken te verspreiden en de
standaarden in heel Europa en daarbuiten te verhogen.

Council of Europe - Committee of Ministers (2002). Recommendation Rec(2002)12 on education for
democratic citizenship. Rec(2002)12
In deze aanbeveling bevestigt het Comité van Ministers dat onderwijs voor democratisch
burgerschap van fundamenteel belang is in de primaire taak van de Raad van Europa om een vrije,
tolerante en rechtvaardige samenleving te bevorderen, alsook dat het bijdraagt tot de verdediging
van de waarden en beginselen die de fundamenten van de democratie vormen: vrijheid, pluralisme,
mensenrechten en de rechtsstaat. Concreet beveelt het Comité de lidstaten aan om - met respect
voor hun grondwettelijke structuren, nationale of lokale situaties en onderwijssystemen - onderwijs
voor democratisch burgerschap tot een prioritaire doelstelling van het onderwijsbeleid en van
hervormingen te maken.
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Coussée, F. (2009). De Masters European Youth Studies (MA EYS), een nieuw elan voor een
interdisciplinaire juventologie? Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK), 3, 218-222
Een consortium van 11 universiteiten, waaronder die van Gent, wil vanaf het najaar 2011 van start
gaan met een volwaardige masteropleiding European Youth Studies. De concrete voorbereidingen
daartoe zijn aan de gang sinds 2006, maar het project kent een veel langere voorgeschiedenis. Het
MA EYS-Consortium heeft zijn wortels in de eerste aanzetten tot internationaal vergelijkend
jeugdonderzoek op het einde van de jaren tachtig. Het actuele project wordt gestuwd door een
groeiende aandacht op Europees niveau voor jeugdwerk, jeugdbeleid en jeugdonderzoek en
reflecteert het oude verlangen naar een geïntegreerde benadering van jeugd als een aparte
categorie in de samenleving. Dat leidt tot een boeiende confrontatie op diverse niveaus die ook
weerspiegeld wordt in de samenstelling van het consortium en het programma van de opleiding.

Covell, K., & Campbell, K.M. (2001). Children’s rights education at the university level: An effective
means of promoting rights knowledge and rights-based attitudes. The International Journal of
Children’s Rights, 9(2), 123-135.
De auteurs beschrijven een onderzoek bij universiteitsstudenten in Canada dat de effecten naging
van kinderrechteneducatie op de kennis van volwassenen over rechten, hun steun voor rechten en
hun ideeën over kinderen als bezit van ouders. De doelgroep bestond uit derdejaars
universiteitsstudenten die een cursus over kinderrechten volgden. De hypothese luidde dat het
krijgen van kinderrechteneducatie via deze cursus niet alleen de kennis van studenten zou vergroten
maar ook effecten zou hebben op attitudeverandering. Op basis van eerder onderzoek dat de impact
van kinderrechteneducatie op kinderen naging, werd vertrokken van de hypothese dat degenen die
kinderrechteneducatie krijgen niet alleen een verhoging zouden tonen op vlak van steun voor
kinderrechten, maar dat ook hun steun voor de rechten van volwassenen zou toenemen. De data
suggereren dat kinderrechteneducatie een significantie verandering teweegbrengt in de manier
waarop volwassenen naar kinderen en hun rechten kijken. Een voor de hand liggende implicatie van
deze bevinding is het belang van het onderwijzen van volwassenen over de rechten van kinderen. De
auteurs benadrukken het belang van de meer wijdverspreide kinderrechteneducatie gericht op
kinderen in scholen, maar wijzen tegelijk op het belang van dergelijke educatie voor volwassenen.

Covell, K., Howe, R.B., & McNeil, J.K. (2010). Implementing children’s human rights education in
schools. Improving Schools, 3(2), 117-132.
De evaluatie van een initiatief rond onderwijs over kinderrechten in Hampshire, Engeland, toont, in
lijn met eerdere onderzoeksresultaten, de efficiëntie aan van een kader voor rechten in het
schoolbeleid, de praktijk en het lesgeven, in het promoten van rechtenrespecterende gedragingen en
houdingen tussen kinderen, en in het verbeteren van de schoolsfeer. De waarde van rechtsconsistent
onderwijs wordt niet enkel gezien in de rol van de huidige voordelen die zij voor kinderen
meebrengt, maar ook in haar capaciteit om een langetermijneffect te hebben op de promotie en het
onderhoud van een rechtsondersteunende cultuur. Hiertoe worden data vertrekt over hoe
leerkrachten in Hampshire met succes hun programma konden implementeren. Men onderzoekt
scholen die succesvol kinderrechten opnamen in hun curriculum en in alle onderdelen van
schoolbeleid en praktijken, en men vergelijkt hun pogingen tot implementatie en hun ervaringen met
die van scholen die minder succesvol waren.
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Geen toegang tot dit artikel in het KeKi-netwerk.

Gwirayi, P., & Shumba, A. (2011) Children's Rights: How Much Do Zimbabwe Urban Secondary School
Pupils Know? The International Journal of Children’s Rights, 19(2), 195-204.
Onderzoek toont aan dat de schending van kinderrechten zich manifesteert in verschillende vormen
in onze samenleving. Deze studie onderzoekt in welke mate kinderen op de hoogte zijn van hun
rechten en de organisaties die omgaan met deze rechten in Zimbabwaanse scholen. De studie wordt
geïnformeerd door de &#8216;Empowerment Theorie&#8217;. Data werden verzameld uit een
willekeurige sample van 376 secundaire schoolkinderen (200 jongens, 167 meisjes, leeftijd tussen 12
en 16 jaar) van drie scholen in het Gweru Stedelijk District van Zimbabwe. Er werd aan de kinderen
gevraagd om hun rechten en de organisaties die omgaan met deze kinderrechten op te lijsten op de
gegeven werkbladen. De studie ondervond dat de meeste kinderen niet op de hoogte waren van hun
rechten en de organisaties die deze rechten behandelen. De introductie van kinderrechten als een
lesonderwerp in scholen kan bijdragen tot een toename van de veiligheid van kinderen en hun
bescherming en welzijn. Het is ook nodig om meer kracht te zetten achter workshops en seminaries
die gaan over kinderrechten in de Zimbabwaanse scholen.

Hanson, K. (2009). Het European Network of Masters in Children’s Rights (ENMCR) : Drie generaties
interdisciplinair hoger onderwijs over kinderrechten. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK), 3,
223-226
In september 2004 werd in Berlijn het European Network of Masters in Children’s Rights (ENMCR)
opgericht door vijf West-Europese universiteiten, met de steun van Save the Children Zweden. Het
netwerk verbindt academici, onderzoekers, NGO’s, overheidsdiensten en studenten in de overtuiging
dat kinderen rechtssubjecten zijn met een eigen mening en eigen belangen, die het recht hebben om
volwaardig aan de samenleving te participeren. Vanuit deze visie werken de leden vooral samen via
het uitwisselen van ervaringen en het geven van wederzijds advies voor het bevorderen en
verstrekken van hoger onderwijs over kinderrechten in Europa.

Holden, C., & Clough, N. (1998). Children as Citizens : Education for Participation. London: Jessica
Kingsley Publishers.
De sociale, morele en culturele ontwikkeling van kinderen is een centrale zorg voor alle scholen. Dit
boek toont, op basis van de stemmen van kinderen en van leerkrachten uit de praktijk, aan hoe een
dergelijke ontwikkeling kan gepromoot worden via de vaardigheid van kinderen om te discussiëren,
te debatteren en actief deel te nemen als jonge burgers. De verschillende auteurs uit GrootBrittannië, Europese landen en Australië tonen hoe leerkrachten als onderdeel van dit proces het
begrip van jonge mensen kunnen ontwikkelen over sociale rechtvaardigheid, mondiale
verantwoordelijkheid mensenrechten en, in het bijzonder, kinderrechten. Daarenboven geven de
auteurs een waardering van burgerschapseducatie met betrekking tot onderwerpen zoals fysieke
beperking, economie, het klimaat, racisme en het delen van gezag in scholen. Dit boek is dus actueel
in het ondersteunen van leerkrachten bij het begeleiden van kinderen tot verantwoordelijke
volwassenen met sociale vaardigheden en waarden die passend zijn voor de eenentwintigste eeuw.
Boek niet opgenomen in de analyse
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Hooghe, M. (2011). Jongeren, politiek en burgerschap. Politieke socialisatie bij Belgische jongeren.
Leuven: ACCO.
In de media duikt vaak het beeld op van een nieuwe generatie jongeren die geen of weinig politieke
belangstelling heeft. Maar klopt dit wel? Of gaat het om een vooroordeel dat niets te maken heeft
met de realiteit? In dit boek wordt gepeild naar de politieke socialisatie bij Belgische jongeren. Het is
gebaseerd op een bijzonder omvangrijk onderzoek bij 6.300 jongeren die gedurende vijf jaar werden
gevolgd. De auteurs gaan na welke invloed burgerschapsvorming heeft op politieke waarden, en op
welke manier jongeren tegenwoordig aan politiek doen. Tevens wordt dieper ingegaan op de
ontwikkeling van racisme en op de invloed die de schoolcontext hierop heeft. De resultaten tonen
aan dat er nog behoorlijk wat belangstelling is voor politiek bij de Belgische jongeren. Tegelijk wordt
echter op basis van een uitgebreide panelanalyse aangetoond dat de invloed van de school op de
totstandkoming van democratische normen en waarden zeker niet overschat mag worden. Hoewel
het boek gebaseerd is op gesofisticeerde statistische analysetechnieken, hebben de auteurs gezorgd
voor een grote mate van leesbaarheid, ook voor de niet-statistisch-geschoolde lezer.
Boek niet opgenomen in de analyse.

Howe, R.B., & Covell, K. (2005). Empowering children: children's rights education as a pathway to
citizenship. Toronto, Ontario: University of Toronto Press.
Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties in 1989, bevestigt dat kinderen in alle landen fundamentele rechten hebben, met
inbegrip van rechten op vlak van onderwijs. Tot op heden hebben 192 staten het Verdrag
ondertekend of in één of andere vorm geratificeerd. Toch worden kinderen in vele landen
blootgesteld aan risico&#8217;s en worden zij vaak niet bewustgemaakt van hun gewaarborgde
rechten. In dit boek stellen de auteurs dat het onderwijzen van kinderen over hun fundamentele
rechten niet alleen een noodzakelijk middel is voor het vervullen van de wettelijke verplichtingen van
een land, maar ook voor het bevorderen van het leren over democratische principes en burgerschap.
Kinderrechteneducatie versterkt kinderen als personen en als rechten respecterende burgers in
democratische samenlevingen. Dergelijke educatie zorgt er mee voor dat er een algemene kennis
over mensenrechten en sociale verantwoordelijkheid tot stand komt. Hoewel er in vele landen
hindernissen blijven voor de implementatie van kinderrechten, argumenteren Howe en Covell dat
het hervormen van scholen en het verbeteren van de lerarenopleiding essentieel zijn voor het
creëren van een nieuwe cultuur van respect voor kinderen als burgers.
Boek niet opgenomen in de analyse.

Howe, R.B., & Covell, K. (2010). Miseducating children about their rights. Education, Citizenship and
Social Justice, 5(2), 91-102.
Dit artikel handelt over het onderrichten van kinderen in scholen aangaande hun fundamentele
rechten onder het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De vraag die behandeld wordt is het
aanleren van verantwoordelijkheden. De auteurs wijzen er op dat verantwoordelijkheden inherent
zijn aan het concept van rechten, ook al worden in het Kinderrechtenverdrag geen
verantwoordelijkheden van kinderen vermeld. Kinderrechteneducatie vereist dat kinderen
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verantwoordelijkheden aanleren die gepaard gaan met rechten. Hoewel er een conceptuele link is
tussen rechten en verantwoordelijkheden, vereist effectieve educatie dat de centrale focus op
rechten ligt en dat kinderen de kans krijgen om zelf de link tussen rechten en verantwoordelijkheden
te ontdekken. Dat leerkrachten zich onnodig concentreren op verantwoordelijkheden is een foutieve
vorm van educatie. De discussie in dit artikel is gebaseerd op observaties tijdens een programma
voor kinderrechteneducatie in Hampshire (Engeland).

Maelstaf, H. (s.d.). Wat denken Antwerpse jongeren over vrede en hoe willen ze hieraan meewerken?
Dit project betreft onderzoek naar wat Antwerpse jongeren denken over vrede en hoe ze hieraan
willen meewerken. Dit project vertrekt vanuit enkele onderzoeksvragen: (1) Kennen leerlingen van
de laatste 2 jaren secundair onderwijs het Vredescentrum en hoe beoordelen ze de activiteiten?; (2)
Aan welke activiteiten wensen ze deel te nemen en onder welke voorwaarden?; en (3) Wat roepen
de begrippen vrede, geweld en conflicten op bij jongeren en welke manieren lijken hen aangewezen
om hierover te communiceren en aan activiteiten deel te nemen? Om inzicht te verwerven in deze
vragen wordt in dit onderzoek geopteerd voor een multimethodische aanpak op basis van
focusgroepen en een 'survey' van 350 jongeren afkomstig uit diverse scholen in de provincie
Antwerpen. De resultaten van dit onderzoek leveren ook inzichten op die betrekking hebben op de
vrijetijdsbeleving van jongeren. De betekenis van vrijwillige inzet en de voorwaarden om aan
dergelijke activiteiten mee te doen komen als belangrijk onderdeel aan bod.
http://www.artesis.be/sociaalwerk/onderzoek/wat-denken-antwerpse-jongeren-over-vrede-en-hoewillen-ze-hieraan-meewerken.htm
Link werkt niet meer.

Mitchell, R.C., McCusker, S. (2008). Theorising the UN Convention on the Rights of the Child within
Canadian Post-Secondary Education: A Grounded Theory Approach. The International Journal of
Children’s Rights, 16(2), 159-176.
De volgende onderzoeksstudie werd uitgevoerd in 2005 binnen Canadese post-secundaire
instellingen voor diegene die tewerkgesteld willen worden binnen het publieke onderwijs voor
kinderen en gerelateerde beroepen. De data werd gecomprimeerd uit dertien interviews op basis
van studenten en onderwijzers uit programma's van het onderwijs, kindergezondheid en
jeugdstudies. De onderzoekers namen een kwalitatieve methodologie aan die is gegrond in de
theorie om de gedocumenteerde thema's te onderzoeken, naast deze die opkwamen gedurende het
theoretische samplen. Hoewel er verscheidene opinies bestaan, bevestigt de meerderheid dat er een
beperkte theoretische appreciatie bestaat voor het Verdrag en de concepten die gerelateerd zijn aan
"de kindertijd" met een resulterend gebrek aan kennis binnen het post-secundaire onderwijs. De
bevindingen van de interviews werden bevestigd door beleidsanalyses en data van nietgouvernementele enquêtes, de slotbeschouwingen van het VN Comité voor de rechten van het kind,
en een gelijktijdige herziening van het parlement, uitgevoerd door Canada's Permanente
Senaatscomité voor de Mensenrechten. Een groot aantal implicaties die voortkomen uit de lopende
schendingen van het internationale mensenrecht in Canada worden bediscussieerd en er worden ook
aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek.
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Murphy, F., & Ruane, B. (2003). Amnesty International and human rights education. Child Care in
Practice, 9(4), 302-307.
Mensenrechteneducatie wordt stilaan een essentieel ingrediënt van alle samenlevingen in de wereld
dat respect en tolerantie aanmoedigt voor hen die zich rondom ons bevinden, en om goede burgers
te creëren voor de toekomst. In zowel het noorden als het zuiden van Ierland worden
mensenrechten aanzien als een instrument waarmee positieve veranderingen kunnen optreden.
Onder de voorwaarden van de Belfast/Goede Vrijdag overeenkomst 1998 werd er prioriteit gegeven
aan de creatie van een ‘mensenrechtencultuur’. Als gevolg van de Overeenkomst werden er
Mensenrechtencommissies opgericht in Noord Ierland en de Republiek van Ierland. In termen van
beide Mensenrechtencommissies kinderrechteneducatieeg mensenrechteneducatie een centrale rol.
De Goede Vrijdag Overeenkomst trof ook voorzieningen om een aantal grensoverschrijdende
organisaties op te richten, waarvan één zich richt op onderricht. Beide staten hebben bindende
internationale verbintenissen gesloten om programma’s te ontwikkelen die verband houden met
Mensenrechteneducatie. Artikel 29 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind in het bijzonder
vereist dat kinderen de kans krijgen om respect te ontwikkelen over hun eigen culturele identiteit,
taal en waarden en voor de cultuur, taal en waarden van anderen.

Oomen, B., Vrolijk, M. (2010). Inspiratie voor mensenrechteneducatie : democratisch burgerschap en
mensenrechten in het (burgerschaps)onderwijs. Leiden: Stichting NJCM-Boekerij.
Naast achtergrondinformatie over mensenrechteneducatie bevat dit boekje veel concrete
voorbeelden van lesmaterialen over kinder- en mensenrechten, rollenspellen en nuttige adressen.
Een voorbeeld dat extra aandacht krijgt is Hét Mensenrechtenonderzoek. Voor dit onderzoek
verzamelden scholieren en studenten verhalen over de betekenis van mensenrechten in het dagelijks
leven in Nederland. De vaak verrassende verhalen laten zien hoe mensenrechten niet alleen in
andere landen, maar ook in Nederland belangrijk zijn. Daarmee bieden deze verhalen inzicht in het
denken over mensenrechten in Nederland, maar vooral ook inspiratie voor mensenrechteneducatie.

Reynaert, D., Bouverne-De Bie, M., & Vandevelde, S. (2010). Children’s rights education and social
work: Contrasting models and understandings. International Social Work, 53(4), 43-456
Ondanks het aannemen van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, lijkt de interesse om een
theoretische onderbouwing te ontwikkelen voor kinderrechteneducatie redelijk beperkt. Dit artikel
pleit voor een beter begrip van kinderrechteneducatie als afzonderlijke praktijk in sociaal werk. Twee
verschillende concepten van kinderrechteneducatie worden geïdentificeerd: bij wijze van een
implementatiestrategie en als sociale actie. Hun relevantie voor zowel de theorie van sociaal werk als
voor de praktijk worden onderzocht.

Reynaert, D. (2012). Children’s rights education as a social work practice. An analysis of the meaning
of the children's rights movement in implementing the U.N.-Convention on the Rights of the Child.
[Proefschrift ingediend tot het behalen van de academische graad van Doctor in het Sociaal Werk].
Universiteit Gent: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
Ondanks de aandacht die uitgaat naar kinderrechten in het beleid en de praktijk wordt er weinig
belangstelling getoond voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderrechten, in het bijzonder in het
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vakgebied van het sociaal werk. Dit doctoraatsproject beoogt een bijdrage te leveren aan een ‘sociaal
werk benadering van kinderrechten’. De discussie over kinderrechten en haar betekenis in relatie tot
sociaal werkpraktijken wordt in deze doctoraatsstudie gevat onder de notie ‘kinderrechteneducatie’.
De vraag die centraal staat is of en hoe praktijken van kinderrechteneducatie (kunnen) bijdragen tot
een besef van menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid, dan wel dat praktijken van
kinderrechteneducatie dit leerproces inperken of belemmeren. Als casus wordt het
kinderrechtendebat in Vlaanderen geanalyseerd. Naast een historische analyse, waarbij wordt
ingegaan op de betekenis van de kinderrechtenbeweging in Vlaanderen, in het bijzonder in relatie tot
de jeugdbescherming, maken twee themagerichte deelstudies onderdeel uit van dit onderzoek: een
analyse van de discussie over de kinderbijslag als recht van het kind enerzijds en een analyse van de
discussie over het jeugdsanctierecht anderzijds. De studie toont aan dat i) kinderrechteneducatie
kinderrechten zowel in continuïteit als discontinuïteit met het pedagogiseringsproces plaatst; ii)
Kinderrechteneducatie zowel drager is van aandacht voor kinderen als van selectiviteit ten nadele
van maatschappelijk kwetsbare kinderen en iii) kinderrechteneducatie de aandacht vestigt op het
debat bescherming vs. participatie, eerder dan op belang van provisierechten. Als conclusie van de
studie wordt een pleidooi gehouden om kinderrechteneducatie te beschouwen als een expressie van
mensenrechten. Dit behelst onder meer een grotere nadruk op het herverdelingsvraagstuk, het
belang van een ‘resourcist-view’ op kinderrechten en de noodzaak van kritische analyse van
praktijken van kinderrechteneducatie. Deze studie kan geraadpleegd worden in de databank onder
volgende link: http://www.kekidatabank.be/opac/index.php?lvl=notice_display&id=630
Boek niet opgenomen in de analyse

Shumba, A. (2003). Children's rights in schools: what do teachers know? Child Abuse Review, 12(4),
251-260.
De mensenrechten van kinderen zijn fundamentele internationale mensenrechten die alle kinderen
beschermen tegen mishandeling door volwassenen en zorgverleners zoals werd ingeschreven in het
VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Deze studie onderzoekt de kennis van onderwijzers en
hun stagiairs over hun kennis van kinderrechten en het toedienen van lichamelijke straffen door
leerkrachten in het lager onderwijs in Zimbabwe. Er werd data verzameld door gebruik te maken van
de Enquête van Leerkrachten en Stagiaires op 300 leerkrachten in de lagere school en 150 stagiaires,
respectievelijk, in Masvingo Province. De stagiaires die aan het woord kwamen in deze studie waren
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van kinderen in het shn-project in drie scholen gaat onderzoeken. De bevindingen tonen aan dat,
terwijl een kader van kinderen verkozen door hun peers de sleutelprojectleiders zijn, geassisteerd
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aspect van het shn project, grotendeels omdat er een gebrek is aan een expliciet op rechten
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Investeren in de beginjaren van het leven, positief ouderschap en kinderrechteneducatie houden
steek, vanuit zowel een menselijk perspectief, als een perspectief van menselijke ontwikkeling,
mensenrechten, kinderrechten, en vanuit een economisch perspectief. Deze Kinderrechtenreader
verzamelt substantiële en fascinerende teksten vanuit vele velden en disciplines die dit illustreren en
verder uitwerken. Opgedeeld in tien hoofdstukken, op basis van pertinente principes en concepten
van kinderrechten, geven deze teksten een beeld van de enorme vooruitgang die in de afgelopen
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